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AOR ‐ Area of Responsibility  
AU‐ African Union  
CFA‐ Ceasefire Agreement 
CFC‐ Ceasefire Commission 
CPA ‐ The Comprehensive Peace Agreement 
CPC – Community Policing Centre 
CTSG‐Ceasefire Team Site Group 
DDB – Darfur dEvelopment Bank 
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DoC DPA‐ Declarations of Commitment to the DPA 
DPA ‐ Darfur Peace Agreement 
DSG – Darfur State Governments  
DRA ‐ Darfur Regional Authority 
DRC – Darfur Referundum Commission  
DRDF ‐ Darfur Reconstruction and Development Fund 
EU‐ European Union 
FC ‐ Force Commander 
FFAMC ‐ Fiscal and Financial Allocation and Monitoring Commission 
GoS ‐ Government of Sudan 
IFC ‐ Implementation Follow‐Up Commission 
ICRC ‐ International Committee of the Red Cross 
IDPs – Internally Displaced Persons 
INC ‐ Interim National Constitution 
ITC ‐ Integration Technical Committee 
JAF – Compensation/ Jabr Al‐Darar Fund  
JC ‐ Joint Commission 
JCM – Joint Coordination Mechanism  
JLCC ‐ Joint Logistics Coordination Committee  
JSC‐ Judicial Service Commission  
JTC – Joict Technical Committee  
LAS – League of Arab States 
LCC ‐Logistics Coordination Committee 
MDGs‐ Millinum Development Goals 
MFS‐ Micro Finance System 
NC – National Constitution  
NCRC‐ National Constitutional Review Commission  
NCS‐ National Civil Service  
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NCSC ‐National Civil Service Commission 
NGO ‐ Non‐Governmental Organisation 
NRF‐ National Revenue Fund 
OIC – Organisation of the Islamic Conference  
PC ‐ Police Commissioner 
PCRCR – Property Claims and Restituion Committee 
RCC‐Reparation and Compensation Commission 
RoE – Rules of Engagement  
SAF‐ Sudan Armed Forces  
SOMA – Status of Mission Agreement 
SPF – Sudan Police Forces 
SSCFC‐Sector Sub‐Ceasefire Commission  
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TSGs‐ Team Site Groups 
UN ‐ United Nations 
UNAMID – African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur  
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees 
UNICEF ‐ United Nations International Children’s Educational Fund 
UNPOL – United Nations Police serving with UNAMID 
UNSCR ‐ United Nations Security Council Resolution 
USA ‐ United States of America 
VRC – Voluntary Return Committee 
VRRC – Voluntary Return and Resettlement Commission 
WB‐ World Bank 
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  لتعاريفا 

 .المجتمع وقادة األهلية اإلدارة من يتكون وساطة مجلس يعني" األجاويد مجلس"

ا  " طقة السيطرةمن" تعني منطقة محددة تخضع لسيطرة أحد األطراف، وال يمكن ألي طرف آخر أن يمارس فيه
 .أي نشاط

ه أو ال، وتتضمن        تعني" الميليشيات المسلحة" ة ل أي طرف أو تابع القوات غير النظامية، سواء آانت مرتبطة ب
 .أية جماعة مسلحة منخرطة أو قد انخرطت في نشاط عدائي

ي               " التجميع" م ف زع سالحهم ودمجه ارة بغرض ن ع مخت ى مواق ابقين للحرآات إل اتلين الس ل المق ة نق ي عملي تعن
 .المؤسسات األمنية المختارة

اطق " وات من ع الق وات "أو  "تجمي ز الق ع تمرآ ى     " مواق ارة إل األخرى لإلش ارتين ب دى العب تبدال إح ن اس يمك
 .األماآن التي تجري فيها عملية نزع سالح المقاتلين وتسريحهم

تبعاد         " المنطقة العازلة" م اس ور، وت ي دارف م المتحدة ف ا األم اق تراقبه هي منطقة محددة أنشئت بموجب هذا االتف
 .المتحاربة منها تنازعة أوالقوات الم

 .تعني قوات الحرآات" المقاتلون"

 تعني رئيس أحد األجهزة المنصوص عليها في االتفاق، العضو في سلطة دارفور اإلقليمية" المفوض"

ل  تعني العاملين المتطوعين " شرطة المجتمعيةال" ة السودان  الذين تم تجنيدهم من قب ع سلطة    حكوم ، بالتشاور م
وا     ة ليقوم دوء          دارفور اإلقليمية، من المجتمعات المحلي ى حفظ السالم واله ة المساعدة عل دوريات بغي بأنشطة ال

     .العامين

اء    نزاعضحايا ال"أو  "بالنزاعشخص متأثر " تعني األشخاص أو جماعات األشخاص الذين عانوا االضطهاد أثن
 . النزاع في دارفور، والذين تأثرت حياتهم وسبل عيشهم سلبًا نتيجة للنزاع

ة سالم الدوحة      " الحرآات" ي عملي ى   وتشير، تحقيقًا ألغراض هذا االتفاق، إلى الحرآات األطراف ف ة عل الموقع
 .هذا االتفاق

د" ي ي لحة الت اقماألس غلين  " يرها ط ب مش د، وتتطل تخدامها بواسطة شخص واح ن اس ي ال يمك لحة الت هي األس
ا و  واء إلطالقه ة، س ائل فني ائي/إضافيين ووس ارها النه د مس ذه   . أو لتحدي ب ه تم ترآي ان ي ن األحي ر م ي آثي وف
 .طائرات األنواع من األسلحة على مرآبات أو سفن أو
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 .تعني القوات المسلحة وقوات الشرطة التابعة لجمهورية السودان "القوات النظامية"

ات عسكرية       " المنطقة المنزوعة السالح" ام بعملي ع األطراف عن القي تعني منطقة محددة وفقًا لهذا االتفاق، تمتن
 .فيها وُتخليها من الممتلكات العسكرية

ا في تفكيك        " التسريح" ة تشرع األطراف من خالله ي       يعني عملي ابقون ف اتلون الس دأ المق ا العسكرية ويب هياآله
 .عملية التحول إلى الحياة المدنية

ا، وهو             " نزع السالح" تخلص منه ا وال ة ومراقبته ة والثقيل ع األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيف ة جم ي عملي يعن
 .يشمل عملية إزالة األلغام

 .إلى الفصل الجغرافي بين قوات الخصومؤدي تهي عبارة عامة لإلشارة إلى العملية التي " فك االرتباط"

 .تعني الحقوق القبلية في ملكية األراضي" الحواآير"

ازحون" ارهم أو " الن ادرة دي رار أو مغ ى الف روا عل م أشخاص أو مجموعات من األشخاص اضطروا أو أجب ه
زاع     ى الن ة عل ب المترتب بب، العواق ة، أو بس يما نتيج ادة،  ال س امتهم المعت اآن إق ف أو أم ار العن لح أو انتش المس

انتهاك حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع اإلنسان، ودون خروج هؤالء األشخاص عن         
 .الحدود الوطنية المعترف بها دوليًا

 .يعني الدستور القومي االنتقالي وأي دستور آخر "الدستور القومي"

 .ألطراف في عملية سالم الدوحةتعني حكومة السودان والحرآات ا "األطراف"

الحة" وق        " المص يمة للحق ات الجس ة واالنتهاآ رة طويل ال فت ذي ط ف ال حايا العن اعد ض ي تس ة الت ي العملي تعن
ات          اط المجتمع ي أوس ة ف اء الثق ادة بن ل إع ن أج ة  م دان الثق ة وفق زن والكراهي ى الح وا عل ي يتغلب ية آ األساس

 .واستعادة السلم االجتماعي

ى جزء             " االنتشارإعادة " ة أو إل ع آخر داخل المنطق ى موق ة انتشار إل رد أو مؤن من منطق تعني نقل وحدة أو ف
 .أو التصرف بشكل آخر/داخلي من المنطقة بغرض مواصلة االستعمال أو التسريح إلعادة الدمج و

ة محددة بهدف         " إصالح المؤسسات األمنية المختارة" ل مؤسسات أمني ة تحوي ذلك عملي دراتها   يقصد ب تحسين ق
 .وفعاليتها واحترافيتها وتعزيز سيادة القانون وفقًا للمعايير الدولية المقبولة

رره من التعرض لالضطهاد                " الالجئ" ا يب ه م يته، بسبب خوف ل د جنس ه أي شخص موجود خارج بل يقصد ب
ية أو  دين أو الجنس اس ال ى أس ة أو عل دواٍع عرقي ة أو  ل ة معين ة اجتماعي ى فئ اء إل ي،  االنتم رأي السياس بب ال بس

ر                 د أو غي ك البل ا ذل ي يوفره ة الت تفادة من الحماي ى االس ادر عل ر ق ذه األحداث غي ويكون ذلك الشخص نتيجة له
ه من    راغب في العودة بسبب عدم حيازته على الجنسية وموجود نتيجة لتلك األحداث خارج البلد الذي آان يقيم في
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ارة  . آهذا غير راغب في العودة إلى ذلك البلدقبل بصفة اعتيادية، أو أنه بسبب خوٍف  " الالجئ "وتنطبق أيضا عب
ى         ي تخل عل ة أو األحداث الت على أي شخص يضطر، بسبب االعتداء الخارجي أو االحتالل أو السيطرة األجنبي

ادرة محل              ى مغ ه، إل د بُرمت يته أو البل ِد منشئه أو جنس ي أي جزٍء من بل ام، سواء ف ه   نحو خطير بالنظام الع إقامت
 .المعتاد التماسًا للملجأ في مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته

دمج " ع              " إعادة ال تيعابهم في المجتم ة اس ادة إمكاني ابقين بهدف زي اتلين الس اح للمق ي تت دابير المساعدة الت ي ت تعن
 .المدني، على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي

ل نزوحه بهدف      يعني الشخص النازح الذي يعود طو" العائد" ة قب عيًا إلى المكان الذي آان يقيم فيه بصفة اعتيادي
 .بناء نفسه من جديد في ذلك المكان

تباك" د االش وم   " قواع ي تق ود الت دد الظروف والقي كرية مختصة تح لطة عس ي تصدرها س ات الت ي التوجيه تعن
 .واجههاأو االستمرار في استخدام القوة ضد قوات أخرى ت/القوات في ظلها بالبدء و
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 الديباجة

 ، "األطراف"إن األطراف في هذا االتفاق، المشار إليها فيما بعد باسم 

 سيادة ووحدة السودان وسالمة أراضيه، تؤآد من جديدإذ 

اق السالم   2005 لجمهورية السودان لعام القومي عن التزامها بالدستور وإذ تعرب من جديد ، وبالتنفيذ الكامل التف
اني  انون الث ؤرخ آ امل الم اير /الش م   2005ين ابع لألم ن الت س األم رارات مجل ي وق اد األفريق ررات االتح ، وبمق

 المتحدة، المتعلقة بضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور،

ذآر وإذ ات ت ابق االتفاق ة ةالس ة المتعلق ي باألزم ور، ف ة دارف اق وخاص اني االتف ف اإلنس الق لوق ار إط ي الن  ف
انية  مساعدات  بإنشاء الخاص والبروتوآول دارفور، ي  إنس ور  ف ل  8 المؤرخان  دارف ان  ،2004 إبري ي  والمبرم  ف
ات  بشأن  السودانية األطراف مع واالتفاق تشاد؛ إنجامينا، ار  إطالق  وقف  مفوضية  إنشاء  آلي راقبين  ونشر  الن  الم

ة /وجيش  السودان، حكومة بين المبرم والبروتوآول إثيوبيا؛ أبابا، أديس ،2004 مايو 28 بتاريخ دارفور في  حرآ
ة  السودان  تحرير دل  وحرآ اواة  الع ي  اإلنساني  الوضع  تحسين  بشأن  والمس ور  ف اريخ  دارف وفمبر  9 بت  ،2004 ن
ا، ا؛ أبوج ول نيجيري رم والبروتوآ ين المب ة ب ودان، حكوم ة الس يش/  حرآ ر وج ودان، تحري ة الس دل وحرآ  الع

اريخ  إنجامينا التفاق وفقًا دارفور في األمني الوضع تعزيز بشأن والمساواة وفمبر  9 بت ا،  ،2004 ن ا؛  أبوج  نيجيري
و  5 بتاريخ دارفور في السوداني النزاع لحل المبادئ وإعالن ا،  ،2005 يولي ا؛  أبوج اق  نيجيري ور  سالم  واتف  دارف
ة  السودان حكومة بين النوايا حسن واتفاق نيجيريا؛ أبوجا، ،2006 مايو  5 بتاريخ المبرم دل  وحرآ اواة  الع  والمس
اريخ  والمساواة العدل وحرآة السودان حكومة بين اإلطاري واالتفاق قطر؛ الدوحة، ،2009 فبراير 17 بتاريخ  بت

ة  السودان  حكومة بين اإلطاري واالتفاق قطر، الدوحة، ،2010 فبراير 23 ر  وحرآ ة،  التحري اريخ  والعدال  18 بت
اق  قطر؛ الدوحة، ،2010 مارس ار  إطالق  وقف  واتف ين  الن ة  ب ة  السودان  حكوم ر  وحرآ ة  التحري اريخ  والعدال  بت

 .قطر الدوحة، ،2010 مارس  18

 بأن التنوع الثقافي والعرقي للشعب السوداني هو أساس التالحم الوطني، ومن ثم، يتم تعزيزه وتنميته،  تقر  وإذ

 تنمية جهود في للمساعدة دارفور تنمية بنك بإنشاء قطر دولة أمير السمو صاحب من الكريمة بالمبادرة ترحب وإذ
   إعماره، وإعادة دارفور

ي      تشدد وإذ ي السودان، وبخاصة ف على ضرورة تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والعدالة والمساءلة والمصالحة ف
 دارفور،

جميع أعمال العنف التي تماَرس ضد المدنيين وانتهاآات حقوق اإلنسان، وبخاصة المرتكبة ضد النساء    وإذ تدين
انون اإلنساني      واألطفال، وإذ تشدد على حتمية االمتناع عن ارتكاب أعمال العنف  وق اإلنسان والق وانتهاآات حق

 الدولي،
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درك ق المصالحة  وإذ ت اق وتحقي ذا االتف ذ ه ور، وتنفي ي دارف دائم ف ة إلحالل السالم ال ة الظروف المواتي أن تهيئ
اواة             دأ المس رام مب وق اإلنسان واحت ة حق ز وحماي ار أمر يتطلب تعزي ادة اإلعم الوطنية والتالحم االجتماعي وإع

 يع المواطنين السودانيين واحترام سيادة القانون،بين جم

دد روط،     وإذ تش ر مش ل وغي و آام ى نح ور، عل ي دارف لح ف زاع المس ع أطراف الن ل جمي ى ضرورة أن َتقب عل
رارات ذات الصلة    االلتزامات المنوطة بها بموجب القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، والق

 األمن التابع لألمم المتحدة،الصادرة عن مجلس 

 دارفور، بالتصدي النتهاآات حقوق اإلنسان أثناء النزاع في وإذ تلتزم

دا      وإذ تضع في االعتبار ذان عق ور، الل النتائج التي تمخض عنها المنتديان األول والثاني للمجتمع المدني في دارف
ي       ومخرجات  ،على التوالي ،2010ويوليه  2009في الدوحة في نوفمبر  ؤتمر الموسع ألصحاب المصلحة ف الم

  ،2011دارفور المنعقد في الدوحة في مايو 

ة    وإذ تدرك أنه ال يمكن حل النزاع في دارفور عسكريًا وأنه ال يمكن التوصل إلى حل مستدام إال عن طريق عملي
 سياسية شاملة، 

 :قد اتفقت على ما يلي
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 األساسية والحريات اإلنسان حقوق :األول الفصل

  األساسية والحريات اإلنسان حقوق وتعزيز حماية :ا  المادة

 وتضمن حكومة السودان، . تقر األطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لمواطني دارفور .1

ي الدستور             ،وسلطة دارفور اإلقليمية واردة ف ات ال وق والحري ع الحق ي بجمي ع الفعل ور التمت ات دارف وحكومات والي

 .القومي للسودان والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي يكون السودان طرفًا فيها

دولي،       تستوفي .2 اني ال انون اإلنس وق اإلنسان والق دولي لحق  جميع األطراف االلتزامات المنوطة بها بموجب القانون ال

اواة             دم المس ى ق ع الكامل وعل ية، فضًال عن التمت ة والسياس وق المدني ة للحق وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلي

 .بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 .والسياسية المدنية تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات .3

ون أو تكفل األطراف تمتع جمي .4 دين    ع األشخاص دون تمييز ألي سبب، شامًال ذلك  الجنس أو العرق أو الل ة أو ال اللغ

اعي أو     ومي أو االجتم ل الق ن اآلراء أو األص ره م ي أو غي رأي السياس اع  أو ال ع االجتم وق  يالوض ة الحق ، بكاف

وق اإلنسان التي     واإلقليمية ةوالحريات الواردة في هذا االتفاق، وفي الدستور القومي للسودان، والصكوك الدولي لحق

ع   .يكون السودان طرفًا فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات ُيكفل للنساء واألطفال والرجال على قدم المساواة التمت

  .بجميع حقوق اإلنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي يكون السودان طرفًا فيها

وَتحترم األطراف الحق   . يكفل أمن وسالمة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز .5

ذيب  في الحياة واألمن الشخصي وآرامة الفرد وسالمته، وُيكفل عدم حرمان أحد من حياته  تعسفيًا وعدم تعرضه للتع

 .أو سوء المعاملة

ة       تضمن حكومة السودان الحق في المحا .6 دعاوى المدني ع ال ي جمي ة ف ى العدال آمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إل

ا  ا       . واإلدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاآم بأنواعه وق المنصوص عليه ذا الضمان الحق ويشمل ه

  .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 14و 9في المادتين 

ر  تتخذ حكومة ال .7 سودان التدابير القانونية واإلدارية الالزمة إلتاحة حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبي

ات، والحق       وين الجمعي ع السلمي وتك ية      المتساوي وحرية التجم وتسجيلها، والحق في    في تشكيل األحزاب السياس

دني ومؤسسات القطاع      في تشكيل منظ   المتساويالتصويت والمشارآة في الشؤون العامة، والحق  ع الم مات المجتم

ا   ارآة فيه ات والمش اص والنقاب الم     . الخ ائل اإلع ن وس ا م حافة وغيره ة الص ودان حري ة الس من حكوم ًا وتض وفق

وق اإلن ة لحق ايير الدولي واللمع ان ال المي   س ية واإلعالن الع ة والسياس الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ي العه ردة ف

 .ريقي لحقوق اإلنسان والشعوباإلفثاق لحقوق اإلنسان والمي
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م     .8 ر    المتساوي تمتنع جميع األطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقه ة التعبي  ،في حري

 .تجمع السلمي في دارفوروال ، والتنقل،وتكوين الجمعيات

ور من خالل     .9 تعزز حكومة السودان، وفقًا لألحكام الواردة في الفصل الثالث، الرفاه العام والنمو االقتصادي في دارف

ة والضر توفير االحتياجات  وفير            ري ى ت بة، والعمل عل ية المناس ة األساس ة التحتي ة، والبني ية الكافي والخدمات األساس

بة،     فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحك وارد المناس ة، وتخصيص الم م الرشيد، وتقديم الخدمات العام

ك    ي ذل ا ف ة، بم وارد الطبيعي ى الم ور للحصول عل ي دارف ة ف ات المحلي ع المجتمع ام جمي ة أم وفير فرص متكافئ وت

 .حترام األعراف والتقاليد السائدةامع األراضي، 

ل في   التعمير دارفور في تخطيط برامج اإلنعاش المبكر و مواطني تتفق األطراف على تعزيز مشارآة  .10 وإعادة التأهي

 . وتنفيذها وتصميمهادارفور 

اش     .11 ة باإلنع رامج المتعلق ات والب ي السياس ات الضعيفة ف ال والفئ اء واألطف ات النس ام الواجب الحتياج ولى االهتم ي

 .في دارفور والتعليم المبكر، والتعمير، وإعادة التأهيل،

ث األ  .12 ق  تح ن طري ة ع ة والثقافي ادية واالجتماعي وق االقتص اذ الحق وض بإنف ى النه دولي عل ع ال راف المجتم ط

 .وإعادة التأهيل االضطالع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة لإلنعاش المبكر، والتعمير،

ل  .13 ودانتكف ة الس اء ا حكوم ال إنش ان إآم وق اإلنس ة لحق ديثًا ام لمفوضية الوطني ئت ح ي أنش اريسالت ادئ ب اًال لمب  تث

اق         ذا االتف ع ه اريخ توقي ًا من ت ين يوم ة شهور من       وإعمالها بشكل آامل وفعال خالل ثالث ، وتّيسر في غضون ثالث

تقلة، وذات    فرعيةتاريخ توقيع هذا االتفاق إنشاء المفوضية للجان  ة، ومس لحقوق اإلنسان في دارفور تكون ال مرآزي

 .موارد ذاتية

وق اإلنسان واللجان     تتولى المفوضية الو .14 ة لحق ة طني ولى          الفرعي ا تت وق اإلنسان، آم ة حق وق اإلنسان رصد حال لحق

ور      ي دارف وق اإلنسان ف ز حق ع أشكال         . آذلك حماية وتعزي الزم لمكافحة جمي ام ال ولي المفوضية واللجان االهتم وت

دم المحرز    التمييز، والحماية الالزمة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتقوم ب تقديم تقارير منتظمة عن التق

 .في السودان  المواطنينتجاه التنفيذ الفّعال لمبدأ المساواة بين الواليات، والمساواة بين 

اح      الفرعيةتتعاون األطراف مع لجان حقوق اإلنسان  .15 ا، وتت ذ واليته ة  الخاصة بدارفور في تنفي ة   للجان الفرعي إمكاني

ع          االطالع على جميع الوثائق وا ى جمي ادي إل ك سبل الوصول الم ا في ذل ان، بم لمعلومات ذات الصلة بحقوق اإلنس

 .في آافة أنحاء دارفور المحتجزين

ة من  .16 ة و المادي اعدة الفني ميجوز التماس المس ابع لألم ان الت وق اإلنس امي لحق دة مكتب المفوض الس ة  المتح واللجن

 .المنظمات الدوليةاإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وغيرهما من 



 

11 
 

اون .17 ع  تتع ة المختلطةاألطراف م ور  العملي ي دارف دة ف م المتح ي واألم اد اإلفريق د(لالتح ذ ) اليونامي ق بتنفي ا يتعل فيم

 .بحقوق اإلنسان وسيادة القانون المتصل تفويضها

ا     تشجَّ .18 وق اإلنس ز حق اهمة في تعزي ا من   ع منظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في دارفور على المس ن وحمايته

 .القدرات خالل برامج المراقبة المنتظمة، واإلنذار المبكر، والدعوة، وبناء
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  لدارفور اإلداري والوضع السلطة تقاسم – الثاني الفصل

 ةالسلط لتقاسم عامة مبادئ: 2 المادة

 : سلطة إلى المبادئ التاليةيستند تقاسم ال

ة   .19 ودان جمهوري ةالس تقلة  اتحادي ام  مس ًا ألحك ة وفق ها الدول يادة للشعب وتمارس ا الس ون فيه يادة، تك ذات س
 .دستور السودان

د واألعراف     .20 دات والتقالي وع   . يستمد الشعب السوداني القوة المعنوية واإللهام من األديان والمعتق ويشكل التن
ز  م يجري تعزي ن ث ومي، وم وداني أساس التماسك الق ي للشعب الس افي والعرق ًا الثق ه وفق ه وإدارت ه وتنميت

ولشعب السودان   . للمعايير القومية التي تتجلى فيها الوحدة الوطنية للشعب السوداني وتنوعه، على حد سواء
 . متفق على العمل يدًا واحدة مشترآة، وهو تراث وتطلعات

تقراره    .21 ه واس د وأمن دة البل بة لوح ة بالنس ة بالغ لطة أهمي م الس لط. لتقاس داول الس ل ت لمي ة، وويمث ل الس النق
ة، بوصفها ضمانات        ل ات حرة ونزيه لصالحيات التنفيذية والتشريعية بالسبل الديمقراطية، من خالل انتخاب

 . لالستقرار، أساس الحكم الديمقراطي في السودان

ذي يخضع       .22 ر ال ر والمباش ى التصويت الح ودان إل ي الس م ف تويات الحك ع مس ى جمي ات عل تند االنتخاب تس
 .ودوليين وطنيينللمراقبة من جانب مراقبين 

اد يجب أن يؤدي   .23 د    الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على جميع مستويات االتح ى توطي إل
 الشفافية وااللتزام بأمن الشعب ورفاههدعائم الحكم الرشيد والمساءلة و

 .استقالل القضاءولقانون تكفل سيادة ا  .24

ى أساس العرق أو       والسياسية مواطنة أساس الحقوق والواجبات المدنية ال  .25 ين األشخاص عل ز ب دون أيما تميي
رامج أو أنشطة       . القبيلة أو الدين أو نوع الجنس أو األصل  وانين أو ب ذا دون وجود ق ى   وال يحول ه تهدف إل

ه أو         أحوال من    تحسين ه أو لون راد أو الجماعات بسبب عنصره أو عرق ان من األف ه، أو  تعرض للحرم  دين
 .  أصله اإلقليمي أو القومي

ا       ذات الصلة عمًال بالقوانين الوطنية والدولية  .26 واطنين داخل أراضي السودان أو خارجه زوح الم ، ال يحول ن
 .المدنيةدون الممارسة الكاملة لحقوقهم 

اً ُتخول فيه يقام نظام حكم اتحادي  .27 ة المشارآة    واضحاً  السلطات بشكل فعال وتوزع المسؤوليات توزيع لكفال
 .العادلة والمتكافئة لمواطني السودان بصفة عامة، ومواطني دارفور بصفة خاصة
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ة       مواطنويمثل جميع المواطنين، بمن فيهم  .28 ة المدني ي الخدم اواة، ف دم المس دارفور، بصورة عادلة وعلى ق
ى آل     القومية والهيئات والمؤسسات العامة والمفوضيات والقوات المسلحة والقوات النظامية األخرى، عل

 . المستويات وخاصة العليا والوسطى

ارية    دون المساس بأحكام اتفاق السالم الشامل المتعلق بالحدود بين الشمال والجنوب .29 ة س وأي اتفاقات دولي
دان المجاورة،     ود بين حكومة جمهورية السودان والبل دارفور     تع ه في     الحدود الشمالية ل ا آانت علي  1لم

 .1956يناير 

ايير        مواطنيُتكفل مشارآة  .30 ة من خالل مع ع مؤسسات الدول دارفور على جميع مستويات الحكم وفي جمي
 .عادلة لتقاسم السلطة

ل  .31 م  تكف تويات الحك ع مس ة    جمي ي الخدم ل ف رص العم دريب وف ام والت يم الع رص التعل وافر ف تمرار ت اس
اه النهوض دارفور في  لمواطنيالعامة، تشجيعًا للمشارآة الكاملة والمتكافئة  ة  برف ذا الس   . األم ياق، وفي ه

يم، و    لمريجب إيالء االهتمام الخاص با ل في مجال التعل در   أة والطف درات والت اء الق اء مراآز    ،يببن وإنش
 .التعاون في ذلك مع المنظمات الدولية واإلقليمية المتخصصةبالتدريب في المناطق الحضرية والريفية، 

 .يبات القانونية القائمةتتتخذ آافة الحرآات التدابير الضرورية لتحويل نفسها إلى أحزاب سياسية وفقًا للتر .32

 .على مختلف مستويات الحكم وفقا لهذا االتفاق أعاله، تشارك الحرآات) 32(دون المساس بالفقرة  .33

اً لمعالجة  .34 دابير     ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وهياآل صنع القرار، تتخذ وفق اق ت ذا االتف له
اً     ،خاصة رأة فعلي ة مشارآة الم ع          ويجري تنفيذها لكفال ى جمي رارات عل اذ الق ي اتخ اواة ف دم المس ى ق وعل

 .مستويات الحكم في دارفور

  القومي المستوى على السلطة تقاسم

 السلطة تقاسم معايير :3 المادة

 دارفور وتشارك التناسب، مبدأ االتفاق هذا في عليه منصوص هو آما  السلطة تقاسم يحترم أن ينبغي .35
 .القومية السودان حكومة في السياسية السلطة أشكال آافة في آاملًة مشارآًة

 والقوات المدنية الخدمة في تمثيلهم يعزز بما دارفور أبناء لصالح اإليجابي التمييز مبدأ تطبيق يجري .36
 بما العامة والوظائف والتدريب، التعليم، مجال في خاصة فرص ُتمَنح أن يجب البعيد، المدى وعلى. النظامية
 .السودان برفاه النهوض و المساواة قدم على الكاملة المشارآة من دارفور أبناء يمكن
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 بالنسبة دارفور لمواطني السكاني التناسب يعكس بما القومي المستوى على دارفور مواطني تمثيل يكون .37
 . الجنوب انفصال بعد السودان سكان إلجمالي

 القومية التنفيذية السلطة :4 المادة

 . السكان نسبة معيار وفق القومية التنفيذية السلطة في دارفور ُتَمَثل .38

 الرئاسة

 الرئيس نائب

 في بما السوادنيين، لكل السياسيين والتمثيل المشارآة يحقق نحو على الرئيس نواب من عدد تعيين يجري .39
  :التالية بالمسؤوليات الرئيس نائب يضطلع. دارفور نم ذلك

i.  القومي؛ الوزراء مجلس في عضوًا ونيك 

ii. القومي؛ األمن مجلس في عضوًا يكون 

iii. على ئيسالر نواب بين فيما لترتيبهم وفقًا للرئيس، األول والنائب الرئيس غياب في رئيسًا بوصفه العمل 
 الرئيس؛ يحدده الذي النحو

iv. الرئيس به يكلفه قد آخر واجب أو وظيفة بأية القيام . 

 ومستشاروه الرئيس مساعدو

 . تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقًا لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان يجري .40

 . دارفور من للرئيس مساعد تعيين يجري .41

  القومي الوزراء مجلس

 :وفي هذا الصدديجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان،  .42

i.  يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب األربعة في وزارات الدولة
 التي يشغلها حاليًا أبناء دارفور؛

ii.  ويقوم الرئيس بتعيينهم الحرآات بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولةتقوم. 

iii. في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحرآات بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل. 

  ةالقومي ةالتشريعي الهيئة: 5المادة 
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 :وفي هذا الصدد. القومية وفقًا لنسبة سكانها إلى سكان السودانيتم تمثيل دارفور في الهيئة التشريعية  .43

i.  مقعدًا لحين إجراء االنتخابات  96تحتفظ دارفور بمقاعدها في الهيئة التشريعية القومية البالغ عددها
 الوطنية القادمة؛

ii.  الترآيبة في الهيئة التشريعية القومية الناشئة عن تشغر مقاعد  أية تشغل الحرآات حصة دارفور من
، وفق ترتيب 2011يناير  9يوم  السكانية الجديدة في أعقاب االستفتاء على جنوب السودان الذي أجري

     .تتفق عليه األطراف

 القومي ضاءالق أجهزة :6 المادة

 تحيزه، وعدم حياديته، على المحافظة الضروري ومن. للحكومة هامًا ذراعًا القومي القضاء يعتبر .44
 .واستقالله

 في دارفور مواطنو ُيَمَثل. دارفور ذلك في بما يالسودان شعبال عن القومي القضاء أجهزة تعبر أن ينبغي .45
 في دارفور لمواطني المناسب التمثيل المفوضية وتضمن. مناسبة بصورة القضائية الخدمة مفوضية

 والمحكمة العليا، القومية والمحكمة االستئناف، محكمة ذلك في بما القومية، القضائية المؤسسات
 .الدستورية

 في خلل أي لتحديد األجل، طويل تدبيرال سبيل على القضائية، الخدمة مفوضية قبل من خبراء هيئة تشكل .46
 .الخلل معالجة آيفية بشأن المالئمة التوصيات ولتقديم دارفور مواطني تمثيل

 بدوائر يتصل فيما أجهزتها أو الحكومة مستويات بين تنشأ نزاعات أية تسويةب الدستورية لمحكمةا تختص .47
 .المتبقيةو والمشترآة، الحصرية، اختصاصها

 العامة األجهزة من وغيرها القومية المدنية الخدمة :7 المادة

 اإليجابي، والتمييز سب،التنا لمبادئ طبًقا العامة األجهزة من وغيرها القومية المدنية الخدمة في دارفور ُتَمَثل .48
 .دارفور لمواطني الكافي غير والتمثيل الخلل أوجه معالجة بغية وذلك والسوابق؛

 .والوسطى العليا المستويات على خاصة ،آافة السوداني للشعب ممثلًة القومية المدنية الخدمة تكون أن يجب .49

 معالجة مهمة إليها وتوآل دارفور، من السكان نسبة يراعي بتمثيل المدنية، للخدمة قومية مفوضية ُتنشأ .50
 .العامة الجهات من وغيرها المدنية الخدمة في الخلل أوجه

 القومية المفوضية مظلة تحت األعلى والدرجات الرتب متضمنة دارفور من مقدر بتمثيل خبراء هيئة ُتنشأ .51
 .المستويات آافة على القومية المدنية الخدمة في دارفور أبناء تمثيل مستوى لتحديد المدنية للخدمة
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 آما القومية، المدنية الخدمة في دارفور مواطني تمثيل تقليل في تسببت تكون قد خلل أوجه ةأي الهيئة تحدد .52
 المدنية الخدمة في إليها المشار والتفاوت الخلل أوجه لمعالجة للعمل وموجهة عملية بتوصيات تخرج

. الخدمة في دارفور لمواطني العادل التمثيل لضمان المالئمة التدابير باتخاذ التوصية ذلك في بما القومية،
 :يلي بما عملها في تسترشد أن الهيئة وعلى

i.  أو ما بعده؛  2008حجم السكان بناًء على تعداد 

ii.  التمييز اإليجابي في التعيين، والتدريب، والترقية بما في ذلك تدابير لتعزيز التوازن بين الجنسين
 ).جندرال(

 تتخذ ذلك وبعد االتفاق، هذا توقيع تاريخ من أشهر ستة أقصاه موعد في تقريرها تقدمو بعملها الهيئة تضطلع .53
 .أشهر ستة غضون في التصحيحية اإلجراءات السودان حكومة

 :الهيئة تقرير نتيجة تصدر ريثما التالية المهام إنجاز السودان حكومة تضمن .54

i.  على المستويين تأسيس وإنجاز أهداف مؤقتة لمشارآة مواطني دارفور في الخدمة المدنية القومية، والسيما
األوسط واألعلى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، وآالء الوزارات، والسفراء، وأعضاء 

وُتستعَرض هذه األهداف بعد تقديم تقرير هيئة . المفوضيات، ومناصب المسؤولية العليا األخرى
 من الحرآات في الخدمة المدنية القومية؛  والمحايدين الخبراء، مع مراعاة تمثيل المرشحين المؤهلين

ii. من دارفور؛  تخصيص بعض المناصب في الخدمة المدنية القومية على سبيل الحصر للنساء المؤهالت 

iii.  صياغة السياسات وتنفيذ التمييز اإليجابي فيما يتصل بالتدريب والتعيين داخل الخدمة المدنية القومية
دارفور المؤهلين، مع مراعاة المعايير المتفق عليها؛ بهدف ضمان التمثيل العادل في الخدمة  لمواطني

 المدنية القومية، وآذا معالجة أية اختالالت؛

iv. بعد ثالث سنوات من تنفيذها، ووضع أهداف ومستهدفات راض ومراجعة للسياسات المعتمدةإجراء استع ،
 .جديدة بحسب ما يكون ضروريًا

 

راف على أن يعاد جميع األشخاص الذين فصلوا من الخدمة المدنية القومية بشكل تعسفي أو تتفق األط .55
. وال يفقد هؤالء األشخاص أقدميتهم ويحصلون على مستحقاتهم. ألسباب تتعلق بالنزاع في دارفور مجحف

 . تقوم مفوضية الخدمة المدنية القومية بتلقي الشكاوى، وتحدد ما للشخص وما عليه وتوصى بما تراه مناسبًا

 

 تمثيل الحرآات في مستويات الحكم: 8المادة 

 

ضافية بين آل حرآة، على حدة، يجري تمثيل الحرآات في آافة مستويات الحكم وفق بروتوآوالت إ .56
 .االتفاق هذا تمثل هذه البروتوآوالت جزءًا ال يتجزأ من. وحكومة السودان
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 األخرى النظامية والقوات  المسلحة القوات :9 المادة

 مواطنو ُيمَثل أن ويجب. حزبية والال والمهنية، النظامية، صفات السودانية المسلحة القوات تستوفي أن يجب .57
 التدابير السودان حكومة وتتخذ. نيةاالسود المسلحة القوات مستويات آافة على عادًال تمثيًال دارفور
 دارفور مواطني تمثيل تعتري قد التي االختالالت لتصحيح عليها، المتفق التجنيد معايير بحسب المالئمة،

 . العسكرية األآاديميات داخل القبول وفي السودانية المسلحة القوات في العليا المستويات على

 البرية الحياة وإدارة والسجون، الحدود، وحرس والهجرة، والجمارك، الشرطة، مؤسسات ُتفتح أن يجب .58
 المجتمع تنوع يعكس بما دارفور، مواطني ذلك في بما السودانيين، لجميع األخرى النظامية القوات وآافة

 .السوداني

 دارفور داخل السلطة وتقاسم دارفورل اإلداري وضع

 لدارفور اإلداري الوضع :10 المادة

 إنشاء سلطة دارفور اإلقليمية

سلطة دارفور اإلقليمية، على أن تكون هذه السلطة هي األداة الرئيسة لتنفيذ هذا االتفاق بالتعاون مع  تنشأ .59
آافة تنفيذ وتنسيق وتعزيز  تضطلع هذه السلطة بدور أساسي في. وبدعم من الشرآاء الدوليين حكومة السودان

في دارفور، آما تنهض بمسؤولية التعاون  النزاعمشروعات وأنشطة إعادة اإلعمار والتنمية فيما بعد 
وتهدف األنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور اإلقليمية في األساس إلى . والتنسيق فيما بين واليات دارفور

 :تعزيز ما يلي

i. السلم واألمن؛      
ii. القتصادية االجتماعية، واالستقرار والنمو؛التنمية ا 
iii. العدالة والمصالحة وتضميد الجراح. 

 

ضروريين للقيام بعملها، الالعاملين توظف فور اإلقليمية القواعد اإلجرائية الخاصة بها، وارتضع سلطة د .60
الحصرية التي مع الصالحيات  سلطة دارفور اإلقليمية وال تتعارض صالحيات. وتضع ميزانيتها لهذا الغرض
تضطلع السلطة بمسؤولية اإلشراف  .االتحادية، وال تؤثر عليهاحكومة أو ال رتتمتع بها الواليات في دارفو

وتشرف سلطة دارفور اإلقليمية . األساس على آافة المسائل المتعلقة بصالحيات السلطة ومجال اختصاصها
فيما إذا آان سيتم اإلبقاء على نظام الواليات  وخاصة، على إجراء استفتاء لتحديد الوضع اإلداري لدارفور

  .إقليم واحد بواليات اعتماد يجريالحالي أم 
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دون المساس باالختصاصات الحصرية لواليات دارفور على النحو المنصوص عليه في الدستور، تشرف  .61
ذلك تلك الواقعة سلطة دارفور اإلقليمية على تنفيذ آافة األحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق، بما في 

 . دارفور ضمن سلطة واليات

 .صالحياتها تحديد مع والوالئي القومي النسق على دارفورب يةقليماإل مناأل لجنة تنشأ .62

 اإلقليميةاختصاصات سلطة دارفور 

 : التالية األساسيةات ختصاصالتتمتع سلطة دارفور اإلقليمية با .63

i.   ؛حكومة السودانبالتعاون مع تنفيذ األحكام الواردة في هذا االتفاق 
ii.     تحقيق المصالحة وترسيخ األمن والسالم االجتماعي؛ 
iii.  الشرآاء الدوليين واإلقليميين  مشارآةذلك تنسيق آافة أشكال يشمل ، النزاعإعادة اإلعمار والتنمية فيما بعد

   في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشترآة لدارفور؛
iv.  تغير المناخ؛   آلثارالقضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي 
v. مسارات الرحل والمحافظة عليها؛ وتنمية  تخطيط 
vi.  تهيئة األوضاع الدائمة الالزمة للعودة الطوعية لالجئين والنازحين وإعادة توطينهم؛ 
vii.  التخطيط الستغالل األراضى وممارسة الحقوق المتعلقة بها؛ 
viii. تنمية الثقافية؛  تطوير التعليم وال 
ix.   التخطيط واإلحصاء؛ 
x. دارفور؛  والياتوتسهيل االتصال والتنسيق بين  تعزيز التعاون 
xi.  اقتراض أموال من آل من المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق سياسة االقتصاد الكلى القومية بموافقة

 وضمان بنك السودان؛
xii. ؛حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها 
xiii.  والحكم الرشيد؛تعزيز الشفافية 
xiv. تنمية القدرات؛ 
xv. السياحة اإلقليمية؛ 
xvi.  ؛الوالياتبين فيما استعراض التدابير التشريعية والتنفيذية والتوصية بها مما يعزز التنسيق 
xvii. في دارفور؛  الخفيفةوالصغيرة لسيطرة على األسلحة وضع سياسات ل 
xviii. أية مهام أخرى قد تتفق عليها األطراف. 

 :االختصاصات المشترآة

 : يكون لسلطة دارفور اإلقليمية اختصاصات مشترآة لوضع السياسات والتنسيق حول ما يلي  .64
i. التنمية االقتصادية االجتماعية في اإلقليم؛ 
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ii. السياسات الصحية؛ 
iii. السياسات المالية واالقتصادية؛ 
iv. التنمية العمرانية وتخطيط اإلسكان؛ 
v.  والصناعة؛  التجارةتنمية 
vi. اإلغاثة والشؤون اإلنسانية؛ 
vii. والثقافة الجامعي ابتدار اتفاقيات دولية يتم إبرامها مع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية حول التعليم 

والمساعدات الفنية والتفاوض  ياضة والشؤون اإلنسانية والقروض والمنح والتجارة واالستثماروالر
 .القوميةبشأنها، فور الحصول على موافقة الحكومة 

viii. األمومة والطفولة؛ رعايةو النهوض بالمرأة 
ix.  ،سالمة وحماية المستهلك؛وضبط جودة األغذية واألدوية 
x. ومعاهد البحوث المهنية والعلمية؛ التعليم الجامعي 
xi. ؛)الجندر( االجتماعي سياسة النوع 
xii. توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات؛ 
xiii. واستخدامها والحقوق المتعلقة بها؛ يضاسياسات بشأن ملكية األرال 
xiv. اإلغاثة في حاالت الطوارئ والوقاية من وقوع الكوارث وإدارتها، ومكافحة الوبائيات؛ 
xv.  ،الوسائط اإلعالمية، والمطبوعات، واإلعالم الجماهيري، والمحطات اإلذاعية 
xvi. إدارة البيئة، وحمايتها، والمحافظة عليها؛ 
xvii. الشباب وتنمية قدرات، التراث الثقافيالرياضة، و . 
xviii. الطبيعية بدارفورلموارد التخطيط ل 

 الهيكل والتشكيل

الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور اإلقليمية، ومجلس : تتألف سلطة دارفور اإلقليمية من جهازين أساسيين  .65
 . سلطة دارفور اإلقليمية

 الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور اإلقليمية 

  الجهازتكوين 

الذي يتولى رئاسة  ، وهواإلقليمية من الحرآاتيعين رئيس جمهورية السودان رئيس سلطة دارفور   .66
 .الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور اإلقليمية

  
 :يتألف الجهاز التنفيذي مما يلي  .67

i.  رئيس سلطة دارفور اإلقليمية 
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ii.                                                  نواب للرئيس  -    والة واليات دارفور 
iii.                              عضو               -    مساعد الرئيس لشؤون السلطة اإلقليمية 
iv. عضو  -                                     لمالية والتخطيط االقتصادي   وزير ا 
v. عضو -                              لثقافة واإلعالم والسياحة              ا وزير 
vi. عضو -                                            لزراعة والثروة الحيوانية ا وزير 
vii. عضو -                           عادة اإلعمار والتنمية  والبنية التحتية     إ وزير 
viii. عضو -                  لبيئة وتنمية الموارد الطبيعية                      ا وزير 
ix. عضو -                       سلطة درافور اإلقليمية        ؤون مجلس ش  وزير 
x. عضو -                         لشؤون االجتماعية ورعاية األمومة والطفولةا وزير 
xi. عضو -                                  لشؤون الصحية                 ا وزير 
xii. عضو -                                   لشباب والرياضة               ا وزير 
xiii.  عضو -                                  تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات  وزير 
xiv.                          عضو -مفوض مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين 
xv.                         عضو -   مفوض مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات 
xvi. عضو -              صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور                   رئيس 
xvii.                                          عضو -     مفوض مفوضية األراضي 
xviii.                      عضو -     مفوض مفوضية تنفيذ الترتيبات األمنية لدارفور 

 
 مباشرة الجمهورية رئيس نواب بعد اإلقليمية دارفور سلطة لرئيس الدولة في البروتوآولي الوضع يكون  .68

    .الجمهورية رئيس مساعدي وقبل
 

يقوم رئيس جمهورية السودان بتعيين أعضاء الجهاز التنفيذي في السلطة اإلقليمية لدارفور، بناًء على   .69
 .ةيتمتع األعضاء المعينون بوضعية وزراء الدول. ترشيح رئيس سلطة دارفور اإلقليمية

 
يجوز لرئيس سلطة دارفور اإلقليمية محاسبة أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة، آما يجوز له أن يرفع   .70

آما يجوز لمجلس . التنفيذي عضاء المعينين في الجهازاألأي عضو من لرئيس الجمهورية توصية بإعفاء 
السلطة سحب الثقة من أي عضو من األعضاء المعينين بالجهاز التنفيذي ورفع توصية لرئيس السلطة 

 . بإعفائه
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 السلطة اإلقليميةمجلس 

 :عضوًا، ويتألف من 67 يتكون المجلس من  .71
i. الرئيس؛ 
ii. الرئيس؛ ينائب 
iii. ؛ممثلي الحرآات 
iv.  الوالئية التشريعيةمجالس الممثلي. 

 

 .ى ذلك ضروريًان ينشيء عددًا من اللجان المتخصصة آلما رأألمجلس السلطة اإلقليمية   .72

 السلطة اإلقليميةمجلس  اختصاصات

ويقوم باستعراض القوانين . يتمتع مجلس سلطة دارفور اإلقليمية بصالحيات إشرافية ورقابية وتنظيمية  .73
تتضمن . سيق والتعاون فيما بين واليات دارفوروالتوصية بالتدابير التشريعية التي من شأنها تعزيز التن

 :صالحيات المجلس بشكٍل خاص مايلي
i.  سلطة دارفور اإلقليمية؛ من حيث عالقتها باختصاصات القوانيناستعراض 
ii. مراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور اإلقليمية؛ 
iii. اعتماد موازنة سلطة دارفور اإلقليمية؛ 
iv. دارفور اإلقليمية ومساءلتها؛ ضمان االنفاق الرشيد من قبل سلطة  
v.  إجازة السياسات ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصٍة اإلشراف على آافة القضايا العابرة

 للحدود فيما بين واليات دارفور؛
vi.  إنشاء لجنة إلعداد دستوٍر إلقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني دارفور على إنشاء إقليم

 .واحد

 تسوية النزاعات 

تقوم سلطة دارفور اإلقليمية بالمهام المذآورة أعاله دون المساس بالصالحيات والسلطات الدستورية   .74
وإذا اعتبر رئيس سلطة دارفور اإلقليمية أن العمل الذي تقوم به إحدى . المكفولة لحكومات واليات دارفور

اإلقليمية التخاذ قرار بشأنه حكومات الواليات يقوض تنفيذ االتفاق، يحال األمر إلى مجلس سلطة دارفور 
دون المساس بحق أي طرف من األطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم النزاع بصورة نهائية وفقًا 

 : لآلتي

i. ؛القومي الدستور 

ii. األحكام الواردة في هذا االتفاق؛ 

iii. ساسيةالحاجة إلى تعزيز األمن واالستقرار ورفاه األفراد وحماية حقوق اإلنسان والحريات األ . 
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 لدارفور الدائم اإلداري الوضع

  .استفتاء إجراء خالل من لدارفور الدائم اإلداري  الوضع يتقرر .75

 .االتفاق هذا على التوقيع بعد عام عن تقل ال فترة في دارفور واليات في متزامن نحٍو على االستفتاء يجرى .76
 مفوضية إنشاء اإلقليمية، دارفور سلطة رئيس مع بالتوافق الجمهورية، رئيس سيقرر العام، مرور وبعد

 في التالية الخيارات تقديم ويجري .الدائم الدستور في النتيجة وُتّضمن االستفتاء، تجري سوف والتي االستفتاء

 .االستفتاء

i. دارفور؛ واليات من يتكون الذي دارفور إقليم إنشاء 
ii. التقاليد تحدده الذي اإلقليم طابع احترام ميت الحالتين، آلتا وفي .الواليات لنظام الراهن الوضع على اإلبقاء 

 .والتاريخية الثقافية
 

 تنظيم ،اإلقليمية دارفور سلطة مع بالتوافق الجمهورية رئاسة تكونها التي ،دارفور استفتاء مفوضية تتولى .77

 مراقبة وتتم .االستفتاء تحكم التي واإلجراءات القواعد القومية  االنتخابات قانون ويحدد .وإجرائه االستفتاء

     .دوليًا االستفتاء

 دارفور سلطة تشكل دارفور، إقليم إنشاء االستفتاء في دارفور أهل بها أدلى التي صواتاأل أغلبية حددت إذا .78

 إلى المقترح دستورها اللجنة وترفع .اإلقليمية دارفور حكومة اختصاصات لتحديد دستورية لجنة اإلقليمية

 المقترح الدستور ويقدم .االستفتاء إجراء تاريخ من أشهر ثالثة غضون في إلجازته اإلقليمية دارفور سلطة

  .رهبإصدا السودان جمهورية رئيس يقومو  العتماده، القومية التشريعية الهيئة إلى

 ةالرئيس اآللية بوصفها اإلقليمية دارفور سلطة تستمر الراهن، الوضع على اإلبقاء إلى االستفتاء نتائج أدت إذا .79
 .االتفاق هذا على التوقيع تاريخ من سنوات أربع  لفترة االتفاق هذا لتنفيذ

 الشمالية دارفور حدود :11 لمادةا

 معمول دولية اتفاقيات وأي السودان شمال بحدود يتصل فيما الشامل السالم اتفاق بنصوص اإلخالل عدم مع .80
 عليه آانت الذي الوضع إلى لدارفور الشمالية الحدود تعود لها، المجاورة والدول السودان جمهورية بين بها
 .1956 يناير 1 في

  .االتفاق هذا على التوقيع من أشهر ستة خالل  الحدود ترسيم عملية المشترآة الفنية اللجنة تستكمل .81
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  الوالئي المستوى على  التمثيل :12 المادة

 .اتفقت األطراف على أن تمثل الحرآات في آافة مستويات حكومات واليات دارفور .82

 الوالة

في حالة تكوين واليات إضافية، تسمى الحرآات مرشحين اثنين ويوافق عليهما رئيس جمهورية السودان  .83
 . نتخاباتلحين إجراء االالواليات الجديدة بصفة مؤقتة  اثنتين من بوصفهم والة مكلفين يتولون تسيير

 المحلية الحكومة :13 المادة

 بالسلطة والنزول لشعب،ا سيادة تحقيق بالتزام الوفاء أجل من ريضرو المحلي الحكم أن األطراف اتفقت .84
 إدارة وجعل التنمية، وتعزيز الحكم، في المواطنين جانب من الفاعلة المشارآة ضمانو الشعبية، القواعد إلى

 . أعلى اقتصادي مردود ذات العامة الشئون

 العادات وآذلك الراسخة، والمجتمعية تاريخيةال التقاليد مالئمًا، آان حيثما ،تحترم أن األهلية اإلدارة على .85
 .المجتمع في فاعل بدوٍر اضطلعت التي والممارسات

 يجري ثم ومن دارفور، في النزاع جراء تضررا قد األهلية دارةواإل المحلي الحكم أن على األطراف اتفقت .86
 .الصحراوي الزحف من المتزايدة والمعدالت البيئي التدهور ذلك في بما النزاع، عواقب لمعالجة تمكينهما

 االنتخابات إجراء قبل المحلية الحكومة مستوى على آافيًا تمثيًال الحرآات ُتمَثل أن على االطراف اتفقت .87

 .متناسبًا تمثيًال المرأة تمثيل مع القادمة المحلية

 .اإليجابي والتمييز القدرات بناء طريق عن والنساء الشباب مثل الفئات مختلف لمساعدة مالئمة تدابير تَتخذ .88

 الدولة تديرها التي العليا التعليمية والمؤسسات الجامعات: 14 المادة

الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبقًا لما تقتضيه من المقاعد المتاحة للقبول في % 15نسبة  ُتَخصص  .89
 .سنوات 5المنافسة لمدة 

تهم ومؤهالتهم االتعليمية العليا بناًء على آفاء المؤسساتودارفور في إدارة الجامعات القومية  مواطنوُيمثل  .90
 .العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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دارفور طبقًا وبنات  المتاحة للقبول في الجامعات القومية في دارفور ألبناءمن المقاعد % 50خصص ت .91
في الوقت نفسه ُتنشأ آلية أو لجنة لفحص حاالت أولئك المتأثرين بالحرب إلعفائهم من . لشروط لجنة القبول

 .سنوات 5مصاريف الجامعة لمدة 

ر الذين يتم قبولهم في الجامعات القومية من واليات دارفوالنازحين والالجئين في ُيعفى جميع الطلبة أبناء  .92
 .سنوات 5المصاريف الدراسية لمدة 

يتم تيسير إجراءات قبول أبناء النازحين والالجئين وأولئك المتأثرين بالحرب في مختلف المحليات في  .93
 .واليات دارفور

 الدائم الدستور: 15 المادة

 الدائم الدستور  لصياغة الدستور، لمراجعة القومية المفوضية في المناسب النحو على الحرآات تمثيل يتم .94
 .  السودان لجمهورية
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 تقاسم الثروة : الفصل الثالث

 أحكام عامة

  مبادئ تقاسم الثروة: 16المادة 

  :ستند تقاسم الثروة إلى المبادئ التاليةي

ر،         من بين أهداف أخرى،   .95 ل التخفيف من حدة الفق ة،    يجري إرساء اقتصاد يكف ة االجتماعي ق العدال وتحقي
 .ة متوازنة والئقة لجميع المواطنين السودانيينيوعدالة توزيع الثروة والموارد بما يكفل مستويات معيش

ؤولياتها          .96 ؤدي مس م أن ت تويات الحك ع مس اح لجمي ى يت ودان حت روة الس ة لث مة عادل ة، وقس ة مالي فيدرالي
عب الس    اه ش تورية تج ة والدس ا القانوني وم وواجباته ودان ودان، وتق ة الس ة   حكوم ويالت المالي ل التح بعم

 . الضرورية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعايير المبينة في هذا االتفاق

ة   .97 ة  جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمي ة والمتوازن رار بالحاجة الماسة     ،العادل اطق    مع االق ر من لتعمي
نهم من      وإي بالنزاع المسلح،دارفور التي تأثرت  ة تمك ة مواتي ة بيئ الء عناية خاصة للنازحين من خالل تهيئ

ذا    4الطوعية إلى مناطقهم األصلية أو المناطق التي يختارونها، على النحو المحدد في الفصل  العودة من ه
 .االتفاق

ذا القطاع، وتنظيم العالق         .98 ة ه ز إنتاجي وطين الرحل، وتعزي ين  اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لت ة ب
 .المزارعين والرعاة لضمان تحقيق األمن، واالستقرار والتنمية من أجل الجميع

ُيحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتراث التاريخي والثقافي، واألصول   .99
ي  ، المالية، بما في ذلك االئتمان واالقتراض العام دولي والمحل نح    ،ال ة والم ة،  والمعون ك   الدولي ويتضمن ذل

وارد           الوسائلأيضًا  ذا الم ا، وآ روة وتوزيعه د الث ي تولي ي تسهم ف ، والمؤسسات، والسياسات، والفرص الت
  .المادية، واإليرادات الحكومية، وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى

ات،           .100 رًا بالمؤسس أثرًا آبي ا ت دها وتوزيعه أثر تولي ًا يت رًا حيوي روة عنص ل الث رامج  تمث ات، والب والسياس
ي           . الحكومية ق بالسياسات والمؤسسات الت رار المتعل ي صنع الق دارفور ف ة ل ومن ثم، تعد المشارآة العادل

 .تنظم توليد وتوزيع الثروة التي تؤثر على مصالحها االجتماعية واالقتصادية أمرًا جوهريًا وينبغي تعزيزه

دفًا لس .101 يلًة وه رية وس وارد البش ة الم كل تنمي ةتش ادية واالجتماعي ة االقتص ات التنمي ك . ياس ع تل وتوض
ور، دون   ام سكان دارف ة أم يم وضمان إتاحة اإلمكاني ام التعل ذها بهدف تطوير نظ السياسات ويجري تنفي
ور               دريب داخل دارف يم والت ة للتعل ى فرص متكافئ وع الجنس، للحصول عل ى أساس العرق أو ن تمييز عل

 .لقضاء على األمية في صفوف النساءوسوف تبذل جهود خاصة ل. والدولة
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 :تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في .102

i. من الجوع؛ التحرر 

ii.  سبل العيش المستدامة؛ 

iii. الحصول على المياه الصالحة للشرب؛ 

iv. ؛الحصول على التعليم جيد النوعية 

v. الحصول على الخدمات الصحية والخدمات االجتماعية األخرى؛ 

vi.  السبل الكافية لالستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية؛ 

vii. االستفادة من التنمية وفرص العمل؛ 

viii. حرية الوصول إلى األسواق؛ 

ix. حماية الممتلكات؛ 

x.  تعزيز وحماية التراث الثقافي؛ 

xi. أو التعويض عنها؛/إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و 

xii. لتي تؤثر على سبل العيشمراجعة التدابير اإلدارية ا. 

 

اءلة .103 فافية ويخضع للمس م بالش روة يتس ع الث ال لتوزي ة نظام فع ى إقام ق األطراف عل ي إطار . تتف وتتخذ ف
ة          للتمييز اإليجابي السياسات االقتصادية إجراءات  من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويل

 .من التخلف والضرر الذي تسبب فيها النزاع

وم  .104 ة      تق ة العادل ي التنمي ق ف ا الح ودان له زاء الس ع أج اس أن جمي ى أس ا عل روة وتوزيعه م الث ة تقاس عملي
ع استراتيجية            . والمنصفة ور بشكل خاص، تتب ام، وفي دارف ائع في السودان بشكل ع وإقرارًا بأن الفقر ش

اء    للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في  البلد من أجل الوف
 .باألهداف اإلنمائية لأللفية

ة   .105 ة ماس د حاج ةتوج ة        وملح ة المادي ى التحتي وير البن ى تط ر وإل ل والتعمي ادة التأهي ى إع ور إل ي دارف ف
ة  تم إجراء   . واالجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية األساسية، وبناء اإلدارة المدني وي

 . ياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجلتقييم شامل لالحت

دفع تعويضات          .106 دابير ل ذا الغرض، تتخذ ت ًا له ا، وتحقيق واطني ثمة أولوية إلعادة تأهيل دارفور وتعميره  لم
ات، أو مصادرتها، أو سرقتها،      ار الممتلك دارفور، ولمعالجة المظالم الناتجة عن الخسائر في األرواح ودم

 .وآذا ما لحق ذلك من معاناة
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تم             .107 ذا الغرض، ت اعي أمر جوهري، وله الين االقتصادي واالجتم ة األساسية في المج إن تنمية البنى التحتي
 .مية إللحاق دارفور ببقية أجزاء الدولةصياغة برنامج من أجل التحقيق السريع للتن

وز            .108 ودان، يج درة الس اوز ق ة تتج ذه العملي ام به ة للقي رات الالزم ة والخب وارد المالي ى أن الم النظر إل وب
ع   ن المجتم دعم م ى ال دوليلألطراف أن تسعى للحصول عل ادرة،  ال ذه المب ي ه ل ف ارآة بشكل آام للمش

 .الزمين، واإلسهام في تلبية االحتياجات المبينة لتحقيق هذا الغرضوالمساعدة في تقديم التمويل والخبرة ال

ى    .109 اج إل ادة   اليتم االرتقاء بمستوى دارفور آكل، وباألخص تلك المناطق التي تحت ر أو إع ى   التعمي ر، إل تعمي
ة بسرعة  ة لأللفي داف اإلنمائي وغ األه ن بل ا م ذي يمكنه در ال ة التحتي. الق ة البني امج لتنمي تم صياغة برن ة ت

 .اقتصاد دارفور في االقتصاد القومياألساسية إلدماج 

 .بموجب هذا االتفاق ضرورة إنشاء صندوق خاص لتنمية دارفور وإعادة إعمارها .110

  سياسات تقاسم الثروة: 17المادة 

ز، ضمن             الغاية الرئيس .111 ليمة ترآ ر سياسات س ق التشغيل الكامل عب ة هي تحقي ة للسياسة االقتصادية القومي
ور ة أم تقرارها  جمل غيل وضمان اس تويات التش ادة مس عار، وزي تقرار األس ى اس و  ،أخرى، عل ق نم وتحقي

ر    ى الفق رامج والخطط االقتصادية         ، اقتصادي مستدام والقضاء عل ك، تصمم السياسات، والب ى ذل اًء عل وبن
 : واالجتماعية القومية بحيث تحقق ما يلي

i.  ز بسبب   آفالة حياة جيدة وآريمة لجميع المواطنين السودانيين تؤدي لتحسين ظروفهم المعيشية دون تميي
ة أو          ي أو الجنس أو اللغ أ الجهوي أو المحل ي أو المنش اء القبل ي أو االنتم العرق أو اللون أو األصل اإلثن

 المعتقد الديني أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء؛

ii. وتنفيذ إعداد في الحكومية غير والمنظمات المختلفة الحكم مستويات خالل من المواطنين مشارآة ضمان 
 الموارد إدارة بشأن القرارات اتخاذ وفي الثروة، وتوزيع إلنتاج الضرورية االجتماعية السياسات
 وتنميتها؛

iii. الثروة إنتاج على تعمل التي القومية الحكومية المؤسسات جميع في والعادل المنصف التمثيل ضمان 
 .وتوزيعها

 :اآلتية األهداف تحقيق إلى القومية واالجتماعية االقتصادية السياسات تهدف أن يجب .112

i. استقرار على الحفاظ مع يتماشى بما السودان، أنحاء جميع عبر العادل وتوزيعها الثروة إنتاج 
 ؛المستدام والنمو الكلي االقتصاد

ii. ضمان 
 قاطبة؛ السكان لفائدة عادل بشكل واستخدامها الضرائب تحصيل
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iii. المرآ
 الحكم؛ وممارسة الخدمات وتقديم التنمية مجاالت في القرار صنع عملية زية

iv. توفير 
 :أجل من والخدمات والسلع األسواق إلى والمفتوح واآلمن السليم الوصول فرص

i. األجنبي، لالستثمار المالئم المناخ تهيئة 

ii. والثقافي، االجتماعي بالتنوع االعتراف 

 واالستقرار، االجتماعية الرعاية تعزيز)   ج

 البيئي، التدهور معالجة)    د

 . المستدامة التنمية مبادئ تنفيذ ) ه

اص       .113 اع الخ ارآة القط فافة لمش ة وش ة مواتي اد بيئ ؤدي إليج ث ت ة بحي ادية القومي ات االقتص اغ السياس ُتص
ة      ور خاص ة، ودارف ودان عام ة الس ي تنمي ي ف وطني واألجنب ة   . ال وانين الوطني ديل الق ة وتع تم مراجع  وت

 .واإلقليمية لجذب االستثمارات

 .ُتوجه السياسات االقتصادية القومية واإلقليمية لتشجيع الصادرات من دارفور إلى األسواق الوطنية والدولية .114

ة            .115 تدام والتنمي و المس ات النم ة متطلب رفي، لتلبي ام المص ة النظ ة، خاص ة والنقدي ات المالي ة السياس مراجع
 . المتوازنة، وآذلك لزيادة فرص النفاذ لألسواق المالية الدولية

سياسات وأساليب مالية مبتكرة لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك التجارية  بوضعيلتزم بنك السودان  .116
لتوسيع أنشطتها في ) لتنمية الصناعية وغيرهااالبنك الزراعي، بنك (والبنوك الحكومية المتخصصة 

 .دارفور

ادة   .117 اس بالم ول       ، )14(دون المس ؤمن حص ي، وت ام التعليم وير النظ ى تط ؤدي إل ات ت ذ سياس ع وتنفي وض
، من دون تمييز على أساس العرق أو النوع االجتماعي، على فرص متساوية في الحصول   طني دارفورموا

ى             د خاص للقضاء عل ذل جه ى أن ُيب وطن، عل ى نطاق ال ور وعل ات دارف على التعليم والتدريب داخل والي
 .األمية وسط النساء

االت ا    .118 ي مج ة ف وير التقني ة تط ة، وبخاص وث والتنمي ز البح جيع وتعزي وان،  تش ة الحي ة، وتربي لزراع
 .، والتعدين، والبيئة، والطاقة، مع الترآيز على الطاقات المتجددةاليدوية والصناعات الصغيرة،  والحرفية

ابي،          اعتماديتم  .119 ادة الغطاء الغ ى وجه الخصوص إع ة، عل سياسات لحماية وإعادة تأهيل البيئة بصورة فعال
 .التشجير، أينما آان ذلك ممكنًاو
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ع    .120 ة، م روة الحيواني ك الث ي ذل ا ف ه، بم اع الزراعي وتحديث ة القط ة لتنمي ات الموجه ة للسياس اء األولوي إعط
 . احترام ثقافة الُرّحل والبيئة الطبيعية المستدامة

اق  هذا تنفيذ أولويات أولى تتمثل .121 ي  االتف ة  ف اطق  احتياجات  تلبي زاع،  من  المتضررة  المن ع  الن الء  م ة  إي  عناي
ة ازحين، خاص ين للن دين والالجئ خاص العائ ررين واألش راء المتض زاع، ج مان الن وفير وض دمات ت  الخ

ية ن األساس الزم واألم ودتهم ال ى لع ارهم إل ل األصلية دي ان بك ة أم دد. وآرام ع الفصل ويح ون الراب  المعن
ديم  المتضررين، لهؤالء الممتلكات رد مبادئ االتفاق، هذا في" والالجئين النازحين وعودة التعويضات"  وتق

وقهم  استرداد ذلك في بما مجتمعاتهم، في بالكامل العائدين إدماج إلعادة المساعدة ي  حق تالك  ف  األراضي،  ام
 .النزاع جراء بهم لحقت التي والخسائر األضرار عن وتعويضهم

ة  في منخرطاتال دارفور نساء  شواغل على خاص هبوج الترآيز يتعين .122 ثلن  النشاط  مجاالت  آاف  الجزء  ويم
ى  عالوة  ،المواشي تربية ومجال الزراعي المجال في السيما العاملة، القوى من األآبر ك،  عل إن  ذل  النساء  ف
ي  خاصة  ،األسر   يعلن الالئي هن ين  أوساط  ف ازحين  الالجئ اجرين  والن د . والمه  النساء  أوضاع  ازدادت وق

وءًا ي س ع ف ذه جمي واحي ه ة الن زاع نتيج ذي للن ق ال ررًا ألح رًا ض ن آبي ال، به يما وباألطف ائل الس  بوس
ارآتهن  ضمان  عن  فضالً  شواغلهن، لمعالجة ملموسة تدابير اتخاذ ويتعين. معيشتهن ة  مش ة  الفاعل  والمتكافئ

 .االتفاق هذا بموجب إنشاؤها سيتم التي والهيئات اللجانو المفوضيات في

ة  التقليدية بالحقوق اإلقرار بمكان األهمية من .123 ا  والعرفي ي  بم ك  ف وق ) الحواآير ( ذل ة  والحق ة  التاريخي  المتعلق
ك  باألرض، ى  وذل ليم  أساس  عل تدام،  س ة  لضمان  ومس ي  العيش  آسب  وسبل  التنمي ور  ف ذا  ويرمي . دارف  ه
 .وحمايتها الحقوق بتلك لإلقرار الالزمة اآلليات وضع إلى االتفاق

ات  تحدد  آلية إنشاء يتم .124 ة  عملي ة  استغالل  آفال وارد  األراضي  ومراقب ة  والم تدام،  بشكل  األخرى  الطبيعي  مس
ارة وتضمن ع استش واطنين جمي ن المتضررين الم ة م وارد استغالل أو األراضي تنمي ة، الم ذ الطبيعي  وأخ
ة  هذه تنفيذ عند الحسبان في آرائهم ة  العملي ا . اإلنمائي ذين  األشخاص  أم اتهم  أتلفت  ال أثرت  أو ممتلك اتهم  ت  حي
 .وعاجلة عادلة تعويضات على الحصول في الحق فلهم الطبيعية، الموارد أو األراضي تنمية أعمال نتيجة

ا  األراضي  إدارة ومؤسسات هياآل تطوير يتم .125 اً  ودعمه ة  للنهوض  قانوني تدامة  بالتنمي  مشاآل  ومعالجة  المس
ع  األراضي،  استخدامات خارطة لخطة وفقًا البيئي التدهور ين  النظر  م ار  بع ى  االعتب رات  إل ة  الخب  التاريخي

 .المجال هذا في

 مما وسدود؛ وجسور حديد، وسكة طرق، من التحتية البنية إلى فتقروت المرآز، من جغرافيًا ةبعيد دارفور إن .126
اءات  اإلصالحات من جملة تيسره فعالين واستثمار تنمية إحداث يقتضي ة  واإلعف وافز،  القانوني ا  والح ي  بم  ف
 :يلي ما ذلك
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i.  ي  إعفاء آامل للرسوم الجمرآية والرسوم األخرى للمواد المستوردة لمشروعات اإلعمار والتنمية ف
 دارفور؛

ii.  زام ودانالت ة الس ة  حكوم واردات مشروعات التنمي وم األخرى ل ة والرس وم الجمرآي ة الرس بمقابل
 أو بقروض؛ القومية بدارفور والمشروعات الممولة من حكومة السودان

iii.    ز اء مي تثمار إلعط جيع االس انون تش ي ق ديالت ف ال تع طة  إدخ تثمار بواس ر لالس ة أآب ات تحفيزي
 .الشرآات األجنبية والمحلية في واليات دارفور آإعفاء هذه الشرآات من ضرائب أرباح األعمال

 

 إعادة اإلعمار والتنمية في دارفور 

 أحكام عامة: 18المادة 

رة ومضمونة    .127 ة آبي ويالت نقدي ن خالل تح ور م ة دارف ار وتنمي ادة إعم ود إع م جه ن يجب دع ة م ومنتظم
رادا   ة اإلي ية تخصيص ومراقب ةمفوض ادة   ت المالي ي م يل ف رد بالتفص ا ت ة  25، آم وارد القومي ن الم ، وم
 .األخرى باإلضافة إلى المعونة األجنبية

زاع اإلقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية لالنتقال بسرعة من    .128 ة        الن م ينبغي تهيئ لم، ومن ث ى الس إل
التحول   مح ب ة تس ادي     بيئ اش االقتص ار، واإلنع ادة اإلعم ة إع ى مرحل انية إل اعدات اإلنس ة المس ن مرحل م

 .والتنمية

رة     .129 ي الفق واردة ف ذآر، ت     أعاله، ) 128(دعمًا للفترة االنتقالية ال الفة ال ًا لألهداف س ى    وتحقيق ور إل اج دارف حت
ذا          اموارد تفوق بكثير مستوى قدرته ى المدى القصير، ول ي عل ى الصعيد االقتصادي المحل على التعبئة عل

رادات       افي جهوده استتم مساعدته ذها صندوق اإلي وم بتنفي ة يق عن طريق تحويالت مالية مضمونة ومنتظم
  .القومية، وآذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضًال عن المعونة األجنبية

 

 نظام التمويل الصغير: 19المادة 

و    مويل الالزم لألنشطة المدرة للدخلينشأ نظام التمويل الصغير بدارفور لتقديم الت .130 ة أن تنم التي تتمتع بإمكاني
ديم  تراط تق راد أو جماعات دون إش ل أف ن قب ا م ن الوصول اليه روض الصغيرة، ويمك ديم الق من خالل تق

 .ضمانات على النحو المتعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي

ه من     التي تقليديةالضمان غير الأساليب عددًا من يبتكر نظام التمويل الصغير  .131 تيسر حصول المستهدفين علي
 . التمويلصة العائدين المتلقين لهذا وبصفة خا ،صغار المنتجين
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ارات      يتم تدريب المستفيدين .132 ع المه ي مجال اإلدارة ورف لرفع آفاءتهم اإلنتاجية، وذلك بتمويل من الحكومة ف
 .فنية في مجال عملهمال

 .يولي النظام اهتمامًا خاصًا باألنشطة النسوية المدرة للدخل، وخاصة تلك التي تقوم بها األرامل .133

 .آرأسمال للنظام) مائة مليون دوالر أمريكي( 100.000.000بمبلغ  حكومة السودانتساهم  .134

 .لدارفورتحث الحكومة البنوك العاملة في التمويل الصغير على إعطاء األولوية  .135

ة،     تضع  .136 ور اإلقليمي ع سلطة دارف اون م ارآة ا  الحكومة، بالتع ل الصغير،      بمش ي مجال التموي ختصاصيين ف
 .الالئحة األساسية والقواعد اإلجرائية للنظام بما يضمن استقالليته

 . يجوز للنظام تلقي الدعم من المنظمات المختصة في مجال التمويل الصغير أو غيره دون شروط .137

  الخدمات االجتماعية: 20المادة 

باإلسهام بمبلغ  حكومة السودانباإلضافة للتحويالت من مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية، تقوم  .138
دار  ثالث     ) مائتان وخمسة وعشرون مليون دوالر أمريكي( 225.000.000  ى م ور عل تدفع لواليات دارف

 .الخدمة االجتماعية في دارفورسنوات على ثالث دفعات متساوية لمقابلة دعم أنشطة 

 صندوق إعادة اإلعمار والتنمية في دارفور: 21المادة 

ه       .139 ا ب ه وإصالح م ادة هيكلت تتخذ التدابير الالزمة إلصالح صندوق إعادة اإلعمار والتنمية في درافور، وإع
ي  . من اختالالت، وذلك في األطر الهيكلية والوظيفية دمج ف ان    يظل هذا الصندوق عامًال حتى ي صندوق اإلئتم

ادة            ي الم ه ف ى النحو المنصوص علي دارفور، عل يم المشترآة ل ة التقي متعدد المانحين الذي يتم إنشاؤه تبعًا لبعث
32 . 

ين        .140 ن ممثل ة م ة مكون راف لجن ت إش ندوق تح ل الص ودان،  يعم ة الس ة  لحكوم ور اإلقليمي لطة دارف  ،وس
 .وحكومات واليات دارفور

 : ما يليال الحصر،  على سبيل المثال تشمل مهام الصندوق، .141

i. تمويل مشاريع العودة والتوطين؛ 

ii. ة العمل على معالجة االختالالت في مجال التنمية، ال سيما على أصعدة البن داف     ي ق األه ة وتحقي التحتي
 اإلنمائية لأللفية؛
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iii.         امى، وتشمل ال واليت ة االحتياجات الخاصة بالنساء واألطف ات، من    إنشاء آليات تمويل لتلبي ذه اآللي ه
اء             اج وبن ة ومدخالت اإلنت درات اإلنتاجي ز الق تثمار وتعزي وفير القروض وفرص االس غير حصر، ت

 .قدرات النساء

 

 لصندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور حكومة السودانمخصصات 

رادات،     .142 ة اإلي ة السودان  تخصص   إضافًة إلى حصة دارفور من تحويالت مفوضية تخصيص ومراقب  حكوم
غ      رادات مبل ومي لإلي ندوق الق ن الص ي  (دوالر  2.000.000.000م ار دوالر أمريك ين ملي ع  ) اثن تم دف ي

غ قاعدي لصندوق          ) مئتي مليون دوالر أمريكي ( 200.000.000 اق، آمبل ذا االتف ى ه ع عل ور التوقي دًا ف نق
 :ى النحو اآلتيالمتبقي عل المبلغ بدفع حكومة السودانوتلتزم  ،إعادة اإلعمار والتنمية بدارفور

i.   التوقيع على االتفاق؛ التي تليللسنة ) ثالثمائة مليون دوالر أمريكي( 300.000.000مبلغ 
ii.  في السنة الثالثة؛) ثالثمائة مليون دوالر أمريكي( 300.000.000ومبلغ 
iii.  في السنة الرابعة؛) ثالثمائة مليون دوالر أمريكي( 300.000.000ومبلغ  
iv.  في السنة الخامسة؛) ائة مليون دوالر أمريكيأربعم( 400.000.000ومبلغ 
v.  في السنة السادسة) خمسمائة مليون دوالر أمريكي( 500.000.000ومبلغ. 

 

 النظام الفيدرالي المالي والعالقات بين مستويات الحكم

 القومية والوالئية اتتحديد المسؤوليات المالية على المستوي: 22المادة 

ة     .143 رادات القومي يص اإلي تم تخص ة ي ة اال للحكوم ؤولياتها       تحادي ع مس ب م ا يتناس ات بم ات الوالي وحكوم
 .الحكم الفيدرالي فاعليةالدستورية لضمان 

ادئ            .144 ًا للمب م وفق والئي للحك ومي وال ى المستوى الق رادات عل ة بالمصروفات واإلي توزع المسؤوليات المتعلق
 : اآلتية

i. ة   لذي يعكس نطاق   مهام الصرف إلى مستوى الحكم ا إسناد لطته بصورة وثيق ة    س ة الجغرافي المنطق
 التي تشملها هذه المهام؛

ii. ى وجه الحصر، أو         ) الصرف تكليف(تقديم خدمة معينة  يجوز م، عل من جانب أحد مستويات الحك
 باالشتراك بين مستويين أو أآثر؛

iii.  ات تسعى ي نطاقحكوم اطنين ف واطنين الق ة للم ة الخدمات المقدم ة قيم ى مقابل ور إل ات دارف  والي
 جغرافي معين من اإليرادات التي يجري تحصيلها من هذا النطاق الجغرافي؛
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iv.             رادات ومستويات الرسوم أو دة اإلي د هيكل قاع ور الحق في تحدي م في دارف يكون لمستويات الحك
 .المعدالت الضريبية الُمتحصل عليها من هذه القاعدة، دون تدخل الحكومة االتحادية

 

 س اإليراداتتحديد قواعد وأس: 23المادة 

 قواعد اإليرادات

ا حكومة لصالح التدفع آافة اإليرادات المحصلة على المستوى القومي،  .145 ك    االتحادية أو من جانبه ي ذل ا ف ، بم
اح أي مؤسسة    إيرادات آل الوزارات شاملة إيرادات الذهب والبترول واإلدارات، أو حصة الحكومة في أرب
ي حساب               دفع ف ره، ت تثماري أو غي ان آخر، سواء آانت ناتجة عن نشاط تجاري أو اس أو شرآة أو أي آي

ة    ة العام ديره الخزان ذي ت رادات ال ومى لإلي ندوق الق ذا ا . الص مل ه ا   يش ا فيه ابات بم ة الحس ندوق آاف لص
 .للحكومة االتحاديةالحسابات الفرعية التي ُتجمع وُتقيد وتودع فيها األموال المستحقة 

ة    ،على جميع مستويات الحكم ومؤسساته الفرعية أن توفر للرأي العام .146 نة مالي ات    ،في نهاية آل س ر الجه عب
رادات ال     ع اإلي امًال ُيفصل جمي ر الضرائبية وآل المصروفات      التشريعية، تقريرًا ش ر  (ضرائبية وغي التقري

 .لضمان الشفافية والخضوع للمساءلة من جانب الجهاز التشريعي) المالي السنوي

 أسس اإليرادات

 : سن تشريع لتحصيل اإليرادات أو جمع الضرائب من المصادر التالية االتحاديةيجوز للحكومة  .147

i. الضريبة القومية على الدخل الشخصي. 
ii. أرباح األعمال والشرآات ضريبة. 
iii. الرسوم الجمرآية ورسوم االستيراد. 
iv. رسوم الموانئ والمطارات. 
v. رسوم الخدمات . 
vi. إيرادات البترول والتعدين والكهرباء. 
vii. إيرادات المؤسسات والمشاريع الحكومية. 
viii. ماترسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة، وغيرها من الرسوم على السلع والخد. 
ix. الضرائب غير المباشرة. 
x. القروض، بما فيها االقتراض من بنك السودان المرآزي ومن المواطنين. 
xi. المنح والمعونات المالية األجنبية. 
xii.  أخرى تحددها الهيئة التشريعية القومية ضرائبأي. 

 : يكون لحكومات واليات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي .148
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i.  ؛الوالئية والممتلكاتضرائب وعائدات األراضي 
ii. رسوم خدمات  نظير الخدمات الوالئية؛ 
iii. رسوم إصدار الرخص؛ 
iv. ضرائب الدخل الشخصية في واليات دارفور؛ 
v.          ات ي والي ة ف رى المنتج ة األخ وارد الطبيعي ة والم رادات البترولي ن اإلي ور م ات دارف ة والي حص

 ؛دارفور
vi. ت دارفور؛إيرادات المشاريع والمؤسسات والمحميات الطبيعية بواليا 
vii. إيرادات الدمغة؛ 
viii. الضريبة الزراعية؛ 
ix. ضريبة السياحة؛ 
x.  المنح والمساعدات األجنبية؛ 
xi. الضرائب غير المباشرة؛ 
xii.  الضرائب اإلقليمية األخرى التي تنص عليها التشريعات الوالئية؛ 
xiii.        اد ال ة االقتص ار سياس ي إط ة ف دارة االئتماني ًا للج ة وفق ة واألجنبي تدانة المحلي روض واالس ي الق كل

 القومية، التي يعتمدها ويضمنها البنك المرآزي؛ 
xiv. ضريبة الثروة الحيوانية؛ 
xv. والمساعدات المالية األجنبية؛ حكومة السودان المقدم من جانب الدعم 
xvi. مخصصات صندوق اإليرادات القومية؛ 
xvii.  لتجارة الحدود وفق التشريع االتحادي الضرائبعائدات. 

ي إطار   .149 ور، وف ات دارف وارد وتحسين  يجوز لوالي د الم ادة حش ات لزي رام اتفاق اختصاصاتها وسلطاتها، إب
 .إدارتها

  ديوان الزآاة: 24المادة 

 . تصرف آل أموال الزآاة المتحصلة في دارفور داخل دارفور .150

من قانون الزآاة ) أ(38، يمكن لديوان الزآاة المرآزي بموجب المادة )150(ة على الرغم مما ورد في الفقر .151
رة وخاصة      ، 2001لسنة تقديم أقصى ما يمكن من التمويل الالزم وتنفيذ برامج ومشاريع لصالح األسر الفقي

يم،              ة، والتعل دات الطبي زة والمع وفير األجه ار، وت ر اآلب ل حف ة مث ي الخدمات المختلف ين ف ازحين والالجئ الن
 .والمشروعات األخرى اإلنتاجية، بما يتماشى ونسبة الفقر في دارفور

 بين مستويات الحكم الماليةلتحويالت ا: 25المادة 



 

35 
 

تم  مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية، وبقانون تنشأ  .152 د       ي راء المكلف بتحدي ق الخب ين فري ذلك تعي آ
ة    . إلى واليات دارفور لإليرادات معايير التحويالت من الصندوق القومي ور اإلقليمي يكون ممثل سلطة دارف

 .   عضوًا في المفوضية

ات    تحقيقًا  .153 للتوازن المالي، تضمن مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية مصالح ووجهات نظر والي
ا    . دارفور، مع أخذ مصالح الحكومات الوالئية األخرى في السودان في الحسبان ة المفوضية بم وينبغي هيكل

 :يضمن

i. االستخدام والتقاسم األمثل للموارد رأسيًا وأفقيًا؛ 
ii.  ؛موال لواليات دارفورتخصيص األالشفافية في 
iii.   ة ى الهيئ ارير إل ع المفوضية تق ة، وترف نح الموازن ة لم ة القومي ل الخزان ة سرعة تحوي مراقب

 .التشريعية

باستخدام إلى واليات دارفور مفوضية تخصيص ومراقبة اإليرادات المالية مباشرة من  الحصصيتم تحويل  .154
 : المعايير التالية

i.  ؛2008نسبة السكان وفقًا لتعداد 
ii. البنية التحتية التعليم، الصحة،( مؤشرات التنمية( 
iii. الجهود التي تبذلها الوالية في تحصيل اإليرادات؛ 
iv. أثر النزاع؛ 
v. النطاق الجغرافي. 

يقوم فريق من الخبراء بتحديد وزن آل من هذه المعايير في صورة نسبة مئوية لتكون هي األساس لحساب      .155
 .حصة آل والية

ع التحويالت         اإليراداتتعمل مفوضية تخصيص ومراقبة  .156 ة دف ا مراقب تم من خالله فافة ي على تنفيذ عملية ش
ور   الى واليات دارفور حسب المواعيد المحددة، مع ضمان عدم قيام  وال دارف الحكومة االتحادية باحتجاز أم

 .محكمستوى آخر من ال أو أي

ام ال    .157 ة قي ي حال وال     يجوز لواليات دارفور رفع دعوى أمام المحاآم الدستورية ف ة باحتجاز األم ة القومي خزان
 .المخصصة لواليات دارفور أو عدم قيامها بتخصيص األموال المحددة لها

 المالية لسلطة دارفور اإلقليمية التحويالت: 26المادة 
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ي  األنشطة آافة السودان حكومة تمول .158 ا  تضطلع  الت ور  سلطة  به ة  دارف تم  .اإلقليمي ى  التحصل  وي وال  عل  األم

تم  حين في لدارفور، والتنمية اإلعمار إعادة صندوق من الرأسمالية للنفقات الالزمة ل  ي ق  الجانب  تموي  المتعل

 .وازنةللم القومية التشريعية الهيئة إجازة بعد مباشرة، العامة الموازنة من التسيير تكاليفب
 

 .تخصيص األموال لسلطة دارفور اإلقليمية عندلشفافية ا ضمان يتوجب .159
 

ام        .160 ة قي اآم الدستورية في حال ام المح ة  يجوز لسلطة دارفور اإلقليمية رفع دعوى أم ة االتحادي أخير   الحكوم بت
 . المخصصة لها أو احتجازها التحويالت المالية

 
 بدارفورالمستحقات المالية الخاصة : 27المادة 

 : في إطار النظام الفيدرالي، بالحق فيما  يلي تتمتع واليات دارفور .161

i.  ؛)25(تحويالت عائدات الضرائب من الخزانة القومية المتحصل عليها وفقًا للمادة 
ii.  ؛)23(عائدات الضرائب التي تم التحصل عليها وفقًا للمادة 
iii.  إلعادة اإلعمار والتنمية؛ درافورموارد صندوق 
iv.  صندوق االئتمان متعدد المانحين منموارد. 

الفقر، وتحقيق  وتخفيف حدةينشأ نظام للمنح ذات األغراض المحددة بهدف تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية،  .162
 . المساواة بين الجنسين

 

 مصادر التمويل الخارجي: 28المادة 

ة    .163 ور اإلقليمي لطة دارف ل س ن أن تحص ور  و يمك ات دارف روض  والي ى ق ن عل ة ا م واق المالي ة األس لوطني
 . بنك السودان المرآزي والعالمية بموافقة وضمان

دم .164 ة  تق ور اإلقليمي لطة دارف ى وس ور إل ات دارف ةوالي ة االتحادي ارير ب  الحكوم تلمةتق الغ المس ل المب ن  ك م
 .مصادر التمويل والمعونات الخارجية

 بناء القدرات :29المادة 
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ل  .165 ودانتعم ة الس ور        ،حكوم لطة دارف ور وس ات دارف اعدة والي ى مس اق، عل ذا االتف ى ه ع عل ور التوقي ف
درالي    اإلقليمية على وضع وتنفيذ برنامج متقدم وشامل لبناء القدرات في مجاالت المالية العامة، والنظام الفي

 .المالي

  المراقبة والمساءلة :30المادة 

ة     سلطة دارفور اإلقليمية وَتُعد  .166 ى اإلحصاءات المالي اًء عل ة واليات دارفور موازنات سنوية بن تعرض   العام
دارفور،  الهيئاتومجلس السلطة اإلقليمية  على راح       التشريعية الوالئية ل ا أو اقت ة عليه والي، للموافق ى الت عل

ة وال يتم تعديل أو إضافة أي اعتمادات جدي . أية تعديالت ة    دة إال بموافق ات التشريعية   الهوالسلطة اإلقليمي يئ
آما تعد تقارير مرحلية شاملة حول جملة . الوالئية لدارفور، أو، آما قد يكون الحال، لسلطة دارفور اإلقليمية

ى المستوى         فافية والمحاسبة عل ايير الش ًا لمع ارير وفق اإليرادات والمصروفات وتحدد طريقة إعداد هذه التق
وانين ومي والق وان ال الق ات دي ة وتوجيه عالمالي املة  مراج ارير ش داد تق تم إع ومي، وأن ي ايير والق ًا للمع وفق

 .الدولية

 :المسؤولة عن مراقبة هذه العملية تشمل المؤسسات .167

i. المفوضية القومية لتخصيص ومراقبة اإليرادات المالية؛ 
ii. ودواوين المراجعين العاميين الوالئيين؛ ديوان المراجع العام القومي 
iii. مجلس سلطة دارفور اإلقليمية؛ 
iv. الهيئات التشريعية لواليات دارفور. 

 سياسات تنمية دارفور: 31المادة 

ينبغي أن تقوم السياسة القومية للتنمية على حق آافة أنحاء السودان في تنمية عادلة ومتوازنة، وعلى إعطاء   .168
 .جراء النزاع في البالد  أولوية خاصة للمناطق األآثر حرمانًا وتضررًا

ادة  سعى في هذا اإلطار، ت .169 دارفور إلى تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة المدى في مجاالت إعادة التأهيل وإع
دى  ة الم ة طويل ة لوضع األساس لتنمي ة، والحاج اة االحتياجات الملح ع مراع ة، م اء والتنمي ار والبن . اإلعم

ة            ال من اإلغاث دارفور بتسريع االنتق ي تسمح ل رامج والمشروعات الت ة خاصة للب ى   وينبغي إعطاء عناي إل
 .التنمية

 :تتمثل األهداف الرئيسية لإلنعاش االقتصادي والتنمية في دارفور في فترة ما بعد النزاع فيما يلي .170

i.  إعادة اإلعمار والتنمية في دارفور؛ 
ii.              ات ين والي ارة ب ز التج ومي وتعزي ي االقتصاد الق دماج ف ا من االن ور لتمكينه تنشيط اقتصاديات دارف

 ودول الجوار؛ دارفور
iii.  تأهيل الخدمات االجتماعية األساسية آالتعليم والصحة وتوفير المياه؛إعادة 
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iv.           ى ول إل رص الوص ين ف اعي وتحس تقرار اجتم ة، واس ة عادل تدام، وتنمي ادي مس و اقتص ق نم تحقي
 الخدمات االجتماعية؛

v. القضاء على الفقر وزيادة القدرة االقتصادية ورفع الوعي بها؛ 
vi. توفير فرص عمل آافية؛ 
vii. الفردية والمؤسسية في مجاالت الحكم الرشيد مع الترآيز على المساءلة والشفافية؛ تنمية القدرات 
viii.          ية، فضًال ى أسواقهم الرئيس ور إل إنشاء البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول أهل دارف

ي         اذ الغرب ق اإلنق ذ طري زام بتنفي اورة، وااللت بكل   عن األسواق في بقية أنحاء السودان واألقطار المج
 العالمية؛ للمعايير تفرعاته خالل عامين وفقًا

ix. إيجاد إطار تشريعي مستقر وشفاف لتشجيع االستثمار الخاص المحلي والقومي واألجنبي؛ 
x. بناء قدرات فنية وتحليلية في مجاالت رئيسية، مثل إدارة االقتصاد واإلدارة المالية والمشتريات؛ 
xi. سين وتطوير الموارد البشرية؛االستثمار في التعليم والبحث العلمي لتح 
xii. تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب التدهور البيئي. 

 

رًا   أن دارفور ظل تقر األطراف .171 دمار جراء    ت منطقة محرومة تاريخيًا، وعانت آثي زاع من ال فأصبحت   ؛الن
 :حاجة ماسة إلى ما يلي في

i. استعادة السلم واألمن واالستقرار االجتماعي؛ 
ii. ام بالمهام الحكومية على نحو أآثر فعالية؛القي 
iii. تقوية اإلدارة المدنية؛ 
iv.      د ا بع دارفور فيم ة ل إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار وإنشاء البنى التحتية المادية والمؤسسية واالجتماعي

 النزاع؛
v.        ا من ة، لتمكينه ى التحتي إجراء إصالح هيكلي شامل للجامعات والمؤسسات في دارفور من حيث البن

 النهوض برسالتها؛
vi.  ة (لكليات علمية وتقنية  وفروعإنشاء جامعات ع       ) وطنية وأجنبي ى مجتم ور إل ل دارف ى تحوي تهدف إل

 .متطور تقنيًا وصناعيًا وزراعيًا وتجاريًا

من  ور، تستلزم معالجتها والمزارعين مشكلة خطيرة في دارف الرعاةيمثل التنافس على المراعي والمياه بين  .172
 :ا يليآافة جوانبها م

i.   ين ة وتحس ة الزراعي ع اإلنتاجي ي ورف دهور البيئ ن الت د م تهدف الح اريع تس وضع سياسات ومش
 اإلنتاج الحيواني؛

ii. تحويل االهتمام بشكل تدريجي من الكم إلى الكيف في إنتاج المواشي وتربية الحيوانات؛ 
iii. ؛وضع إطار يسمح بالوصول المتكافئ لمختلف المستخدمين لألراضي ومصادر المياه 
iv. وضع سياسات ومشروعات تستهدف إقامة اقتصاد زراعي وصناعي وتقني بالواليات؛ 
v. تطوير قدرات البحث في هذه المجاالت. 
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ة،       .173 ه الشعب السوداني عام د علي واطني إن إهمال القطاع المطري التقليدي الذي يعتم ى وجه     وم ور عل دارف
ى الحضر، وتفشي الجوع والمنازعات،         الخصوص، أدى إلى تزايد استيراد الغذاء، والهجرة من الريف إل

أولوية أساسية  تعزيز القطاع المطري التقليدي، واعتباره وعليه يجب وضع سياسات ومشروعات توجه إلي
 .لفيةفي التنمية القومية في التعجيل بتحقيق األهداف اإلنمائية لأل

 : جدواهايتم إحياؤها إذا ثبتت و لتقييم جدواها، استعراض المشاريع التنموية التالية التي تم إهمالها .174

i. مشروع تنمية غرب السافنا؛ 
ii. مشروع جبل مرة للتنمية الريفية؛ 
iii.  مشروع الطاقة الحرارية بجبل مرة؛ 
iv. مشروع هبيلة الزراعي؛ 
v. محطة أبحاث الغزالة جاوزت؛ 
vi.  الزراعي؛مشروع أبو حمرة 
vii. مشروع ساق النعام الزراعي؛ 
viii. مشروع أم بياضة؛ 
ix. حوض وادي هور المائي؛ 
x. مشروع درء آثار الجفاف والتصحر؛ 
xi. مشروع اإلسكان الشعبي؛ 
xii. مشروعات البحوث الزراعية؛ 
xiii. مشاريع إنتاج السكر؛ 
xiv. ؛محميات الردوم ووادي هور ومحميات الحياة البرية األخرى 
xv.  ؛)العربمشروع تطوير بحر (مشروع أم عجاجة 
xvi. مشورع تنمية وادي العطرون. 

   

ة البشرية في    الجهود إليصال  أقصىتبذل آل مستويات الحكم  .175 ومي     مستوى التنمي ى المستوى الق ور إل  دارف
 . في سياق المساعي الرامية إلى التعجيل بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

 بعثة التقييم المشترآة لدارفور: 32المادة 

ة   .176 أ بعث ة      تنش ادي والتنمي افي االقتص امج التع ات برن دير احتياج د وتق ة تحدي دارفور بغي ترآة ل يم المش التقي
ور     ي دارف زاع ف د الن ا بع رة م ي فت ر ف ى الفق انحين خالل   . والقضاء عل ى الم ذه االحتياجات عل وتعرض ه

 .مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثالثة أشهر من التوقيع على هذا االتفاق
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دور    وبنك تنمية دارفور ،راف البنك الدوليتناشد األط .177 ام ب ى القي ، واألمم المتحدة، والبنك اإلفريقي للتنمية، إل
ي،    اد األفريق رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشترآة، وذلك بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية، واالتح

ؤتمر اإلسالمي، والصناديق ال       ة الم ة، ومنظم دول العربي اد   وجامعة ال ة، واالتح ي عربي ات  األوروب ، والوالي
 . المهتمةالمتحدة األمريكية، ودولة قطر، والبلدان والمنظمات االقتصادية اإلقليمية والعالمية 

درة السودان، تطلب األطراف        .178 اوز ق ة تتج نظرًا إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة إلجراء هذه العملي
ارآة     دولي المش رة           إلى المجتمع ال وارد والخب وفير الم ى ت ادرة والمساعدة عل ذه المب ي ه ة ف ة والكامل العاجل

دد           ان متع ندوق إئتم اء ص ق إنش ن طري ة، ع ذه الغاي ددة له ات المح ة االحتياج ي تلبي هام ف ة واإلس الالزم
انحين انحون و  . الم ئها الم ي ينش رافية الت ة اإلش وم الجه ودانوتق ة الس غيلية   حكوم راءات التش د اإلج بتحدي

 .لصندوقل

 .طراف في اللجان اإلشرافية والفنية للبعثة المشترآة للتقييماألتمثيل  يجري .179

تقدير احتياجات دارفور التنموية، وتقوم بعثة التقييم المشترآة لدارفور بتحديد الموارد المطلوبة لتلبية  يجري .180
 .هذه االحتياجات خالل ست سنوات

 الطبيعية والموارد والحواآير األراضي وإدارة تنمية

 عامة مبادئ :33 المادة

ور  حدود  هي الباب هذا في اليها المشار األراضي حدود تكون .181 ذآورة  دارف ي  الم رة  ف  الفصل  من ) 80(  الفق
 .االتفاق هذا في الثاني

النظر .182 ى ب وا أن إل ور طنيم م دارف تفيدوا ل ن يس انون م وية ق جيلو تس ام األراضي تس تكون م،1925 لع  فس
ديل  األولوية وانين  لتع وق  لتضمين  الق ى  الحق اً  ستخداماتها او) الحواآير ( األرض عل د  لألعراف  وفق  والتقالي

 .المياه مصادر إلى الوصول وفرص للماشية، العرفية والمسارات األرض، ملكية في والموروثات

 لهم منحت التي الشروط بها المنتفعون يستوف ولم االستثمار، قوانين بموجب منحت التي األراضي حالة في .183
 .عليه آانت الذي الوضع إلى األراضي هذه تعود األراضي، هذه بموجبها

وق  المحدد  أو المالئم الحكم مستوى يمارس ،االتفاق هذا بأحكام اإلخالل دون .184 ة  الحق ي  باألراضي  المتعلق  الت
 .دارفور في السودان حكومة تمتلكها

تعيد .185 ع يس ازحين جمي ين الن خاص والالجئ رين واألش ذين اآلخ اتهم، ُنزعت ال وا أو ممتلك ن حرم وقهم م  حق
ة ي القانوني فية بصورة األرض ف ر أو تعس ة، غي اتهم قانوني وقهم ممتلك ي وحق كل وُيعوَّضوا األرض، ف  بش
 . حرمانهم مدة خالل تكبدوها التي األضرار أو الخسائر عن عاجلو عادل
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أ .186 ات تنش تخدام إدارة لضمان آلي تدام واس وارد لألراضي مس ة والم رى الطبيعي ارة يجب. األخ ع استش  جمي
واطنين أثرين الم وير المت ي بتط تغالل األراض وارد واس ة الم ذ الطبيعي م وأخ ي آرائه بان ف ون. الحس  ويك
وارد  واستغالل  تطوير  بسبب  سلبًا عيشهم سبل أو ممتلكاتهم تأثرت الذين لألشخاص ة  الم ي  الحق  الطبيعي  ف
 .عاجلو عادل تعويض

 باألرض المتعلقة والتاريخية التقليدية الحقوق: 34 المادة

وق  وممارسة واستخدامها األراضي ملكية تنظيم يكون .187 ة  الحق األرض  المتعلق ي  المشترآة  السلطات  من  ب  الت
 .الحكم من المالئم المستوى على ممارستها تتم

ب .188 رار  يج ة إق وق  وحماي ة حق ي  ملكي ة األراض واآير ( القبلي وق) الح ة  والحق ة التاريخي األرض  المتعلق  ب
ة  التقليدية والمسارات ى  الوصول  وفرص  للمواشي  والعرفي اه،  مصادر  إل ين  المي ى  ويتع ة  عل تويات  آاف  مس

دريجي  بشكل الصلة ذات القوانين لتعديل تطوير عملية واستكمال بدء الصلة ذات الحكم وانين  لتضمينها  ت  الق
اً  العرفية، ة  والتوجهات  للممارسات  وفق ذا  في  الدولي ة و .الصدد  ه راث  لحماي دي،  الت تح  التقلي رة  تف  أخرى  م
 .بديلة أخرى مسارات ترسم أو ممكنًا، ذلك آان آلما أغلقت، التي للمواشي، والعرفية التقليدية المسارات

 التاريخية الحقوق وحماية إقرار على ،)188( للفقرة وفقًا المعدلة باألراضي الخاصة القوانين تنص أن يجب .189
 .األرض في والعرفية والتقليدية

ة  تاريخية أو تقليدية حقوق أي من األشخاص من مجموعة أو شخص أي تجريد يجوز ال .190 األرض،  متعلق  أو ب
 .وعاجلة عادلة بصورة وتعويضهم استشارتهم بدون المياه، مصادر إلى الوصول في حقهم من

وم  المحاآم، باختصاص المساس دون .191 ور  أراضي  مفوضية  تق النظر  دراف ي  ب وق  ف ة  الحق ة  التقليدي  والتاريخي
 .الطبيعية الموارد وتنمية األراضي، واستخدام إدارة عمليات ومراجعة باألرض، المتعلقة

 المحلية المجتمعات أراضي: 35 المادة

ة يجوز .192 ة للحكوم ات االتحادي ات وحكوم ة الوالي ات أراضي تنمي ة المجتمع اور المحلي ة بحسن بالتش ع ني  م
ع  ذلك حق ومن األرض، في ملكية حقوق له الذي المحلي والمجتمع المحلية السلطات ي  يحصل  أن المجتم  ف

ة  هذه ى  الحال ادل  نصيب  عل رادات  من  ع دة  اإلي ة  من  العائ ذه  تنمي ك،  عن  عوضاً  أو األرض، ه  يحصل  ذل
 . نقدي أو/و عيني تعويض على المتأثر المجتمع

ة  المجتمعات  تخص أرض أي في التصرف الواليات وحكومات االتحادية للحكومة يجوز .193 ا،  أو المحلي  تنميته
ي  األراضي  استخدامات  خارطة  خطة  مخرجات وفق وضعت التي التنمية خطة مع متوافقًا هذا  آان إذا  الت

 .38 للمادة وفقًا وضعت
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 األراضي تخصيص: 36 المادة

ة  األراضي  تسجيل  المحلية المجتمعات في لألفراد يجوز .194 م  المملوآ اً  له م،  خاصة  آأراضي  عرفي  ويكون  به
ًا،  التسجيل ان  إذا مجان ك  آ اً  ذل ي . ممكن ذر  حال  وف ك،  تع ي  بالتسهيل  مصحوباً  مخفضة،  برسوم  يكون  ذل  ف

 .العام الوعي لرفع بحمالت والقيام اإلجراءات

 لألراضي المستدامة والتنمية التخطيط: 37 المادة

 : يلي لما المستدامة والتنمية األراضي تخطيط يخضع .195

i. ي  بما( التقليدية الحقوق إقرار ك  ف وق ) الحواآير  ذل ة  والحق ي  التاريخي ا  األرض، ف ل  بم وفير  يكف  ت
 دارفور؛ في والتنمية العيش لكسب ومستدام آمن أساس

ii. لألرض؛ المتنافسة االستخدامات عن الناتجة النزاعات وتسوية لألرض، مستدام نظام تطوير  
iii. يتعلق فيما األراضي استخدامات خارطة خطة مخرجات على دارفور في األراضي تخطيط يعتمد 

 :التالية باالستخدامات
 ؛السكن )أ 

 الزراعة؛ )ب 

  الرعي؛ )ج 

 التعدين؛ )د 

 األجنبي؛ االستثمار ذلك في بما ة،يالصناع التنمية )ه 

 الطبيعية؛ المحميات )و 

 ؛)الخ...المراعي المسارات،( للرحل الموسمي التنقل استيعاب )ز 

 .الغابي الغطاء إعادة – الغابات )ح 

 

 دارفور أراضي مفوضية: 38 المادة

ة  الحكومة من ممثلين من دارفور أراضي مفوضية مجلس ويتشكل. دارفور أراضي مفوضية تنشأ .196  ،االتحادي
ين  الخبرة ذوي ومن األهلية، واإلدارة دارفور، واليات وحكومات اإلقليمية، دارفور وسلطة  وتعكس . المحلي

 بشأن  توصياته صياغة عند المجلس ويتشاور. األراضي باستخدام المتعلقة المصالح المفوضية في العضوية
 . حقوقهم تأثرت الذين األشخاص  مع األراضي وتنمية تخطيط
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ات  توصية  بوصفها ورفعها األراضي، استخدامات خارطة خطة بإعداد دارفور أراضي مفوضية تقوم .197  للهيئ
ور  سلطة  لمجلس ترفع ذلك وبعد إلجازتها، بدارفور الوالئية التشريعية ة  دارف ة  اإلقليمي ا  للموافق  بشكل  عليه

 .سنوات خمس آل الخطة هذه وتراجع. نهائي

 : إلى يهدف الطبيعية والموارد األراضي وتنمية الستخدام للتخطيط نظامًا دارفور أراضي مفوضية تضع .198

i. ي  بما وحمايتها، وتنميتها الطبيعية للموارد السليمة اإلدارة ك  ف ة  األراضي  ذل ات  الزراعي ة  والمحمي  الطبيعي
 للمجتمعات واالقتصادي االجتماعي الرفاه تعزيز بغرض وذلك والقرى؛ والمدن والمياه والمعادن والغابات
 عليها؛ والمحافظة أفضل بيئة وإيجاد المحلية

ii. الطبيعية؛ والموارد لألرض المنظم االقتصادي االستغالل وتنسيق تطوير  
iii. المستدامة؛ التنمية 

iv. الثقافي؛ التراث حماية  
v. الصلة؛ ذات األخرى والخدمات والنقل، والالسلكية، السلكية االتصاالت خدمات وتنسيق وتوفير حماية 

vi. العامة؛ لألغراض األراضي تخصيص 

vii. المجتمعية؛ والمنشآت الخدمات وتنسيق توفير 

viii. ة ة، حماي ا البيئ ي بم ك ف ة ذل ة حماي ة البيئ ة، الحيواني واع والنباتي ددة واألن االنقراض المه ات ب  والمحمي
 الطبيعية؛

ix. ي ياألراض استصالح ة، تعرضت الت وير للتعري رامج وتط ة ب ادة التصحر لمكافح اء وإع اتي، الغط  النب
  والتشجير؛

x. دارفور؛ في ةالمختلف الحكم مستويات بين البيئي بالتخطيط يتعلق فيما المشترآة المسؤولية تعزيز 

xi. البيئي؛ والتقويم التخطيط في المواطنين لمشارآة الفرص إتاحة 

xii. الطبيعية؛ والموارد األراضي تنمية بخطط المتأثرين األشخاص لجميع التشاور فرص إتاحة 

xiii. رار ة تعويضات إق ة عادل ذين لألشخاص وعاجل بل تضررت ال تهم س اتهم أو معيش ة ممتلك رارات نتيج  لق
 .الطبيعية والموارد األرض وتخطيط بتنمية تتعلق

تحق .199 ات تس ة المجتمع خاص أو المحلي ذين األش تخداماتهم تضررت ال ة اس ألرض الحالي ائل أو ل  آسب وس
 . وعادًال عاجًال تعويضًا األراضي استخدامات خارطة لخطة نتيجة عيشهم

 :دارفور أراضي مفوضية تكون .200

i. ومحايدة؛ مستقلة 

ii. عليها؛ للموافقة لدارفور اإلقليمية للسلطة بها وتتقدم بها، الخاصة اإلجراءات قواعد تعد 

iii. باألرض؛ المتعلقة السجالت آافة على اإلطالع في الحق لها 

iv. السرعة؛ وجه على مهامها تؤدي 
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v. ذ ل تتخ ات آ ة الترتيب مان المالئم ارآة لض ة المش ة الكامل ل والفاعل راد لك ات األف ة والمجتمع  المحلي
  بها؛ الخاصة اإلجراءات في المتأثرة

vi. ى  سنويًا تقريرًا ترفع ور  سلطة  إل ة  دارف ات  وحكومات  اإلقليمي ور  والي ا  بشأن  دارف ا  أعماله  وميزانيته
 السنوية؛

vii. للقانون؛ وفقًا تتم دارفور أراضي بمفوضية الخدمة وشروط والتعيين العضوية أن من تتأآد 

viii. األرض في والتاريخية التقليدية الحقوق اعتبارها في تأخذ. 

 

 :اآلتية اإلضافية المهام دارفور أراضي مفوضية تتولى المحاآم، باختصاص المساس دون .201

i. باألرض؛ المتعلقة الحقوق حول المنازعات في التحكيم 

ii. ديم ى توصيات تق م المستوى إل م من المالئ أن الحك رار بش الحقوق اإلق ة ب ة التقليدي ي والتاريخي  ف
  األرض؛

iii. تقتصر أن الضروري من ليس والتي الشأن، بهذا إليها المقدمة للطلبات المناسبة التعويضات تقدير 
  المالية؛ التعويضات على

iv. ديم تويات النصح تق م لمس ة الحك ول المختلف ة ح يق آيفي ات تنس ول السياس اريع ح ات مش  حكوم
ات ور والي ي دارف ؤثر الت ى ت ى أو األرض عل وق عل ة الحق األرض؛ المتعلق ع ب ذ م ي األخ  ف
 األراضي؛ استخدامات خارطة خطة االعتبار

v. عليها؛ والحفاظ األرض، استخدامات عن سجالت إنشاء 

vi. واستخدامها؛ األرض ملكية حول بحوث إجراء 

vii. ة ات مراجع ة اآللي ة الحالي يم المتعلق تخدامات بتنظ ديم األرض، اس ية وتق ى التوص لطات إل  الس
رات بشأن المسؤولة، ي الضرورية التغيي د الت ا، يتوجب ق ا إدخاله ي بم ك ف ادة ذل وق إع  الحق
 .لهم تعويضات دفع أو أصحابها إلى باألرض المتعلقة

ة          تأديتها أثناء درافور، أراضي لمفوضية تكون .202 ا، بموافق ات، ويجوز له ي الطلب يم، صالحية تلق ام التحك لمه
يم   . األطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية أو مبادئ العدالة واإلنصاف رار التحك ويكون ق

 .ملزمًا ألطراف النزاع، ويمكن أن ينفذ من جانب محكمة مختصة

ر   .203 جيع أط تم تش اآم، ي اس باختصاصات المح وية   دون المس بل تس تنفاد س ى اس ى األرض عل زاع عل اف الن
 .إلى المحكمة اللجوءالنزاع التقليدية، بما في ذلك التحكيم، وذلك قبل 

ذا        .204 ع من ه ي الفصل الراب ة ف تحترم مفوضية أراضي دارفور القرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة مخول
 .األفراد اآلخرين المتأثرين بالنزاعاالتفاق إلصدار أحكام بشأن أراضي النازحين والالجئين أو 
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ا   تتعاون المفوضية القومية لألراضي ومفوضية أراضي دارفور، وتنسقان أنشطتهما لال .205 ستفادة من مواردهم
ور  و. بكفاءة دون وضع قيود على مسائل التنسيق، تتفق المفوضية القومية لألراضي ومفوضية أراضي دارف

 :على ما يلي

i. ت؛تبادل المعلومات والقرارا 
ii.             ات وإجراء ك جمع البيان ا في ذل ة لألراضي، بم ة خاصة بالمفوضية القومي إسناد مهام معين

 البحوث، إلى مفوضية أراضي دارفور؛ 
iii. زالة أي تعارض بين النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان؛إ 

 

 .تمثيل مفوضية أراضي دارفور بعضوية دائمة فى مفوضية األراضي القوميةيجري  .206
 

ك الخاصة بمفوضية أراضي      .207 في حالة وجود تعارض بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية لألراضي وتل
ا       ين موقفيهم ق ب ى التوفي ة         . دارفور، تسعى المفوضيتان إل ى المحكم ألة إل ك، تحال المس ذر ذل ي حال تع وف

 .الدستورية إلصدار حكمها

 

 المشاريع التنموية الكبرى: 39المادة 

، أن تمكن  ، في ظروف استثنائيةة دارفور اإلقليمية والمجالس التشريعية لواليات دارفورلمجلس سلط يجوز .208
ور من    ة خطة             حكومات واليات دارف ع أي ق م د ال تتواف رى ق ة آب ذ مشاريع تنموي ات لتنفي ي اتفاق دخول ف ال

ذا         ولكن . الستغالل األراضي أو تشريع خاص بالتخطيط ى ه ور السعي للحصول عل يجوز لحكومات دارف
 :التفويض فقط إذا تضمن االتفاق المرتقب أحكامًا مفصلة توضح ما يلي

i. تعريفًا واضحًا بالمشروع المقترح؛ 
ii. اإلجراءات التي يتعين تبنيها بموجب االتفاق لحماية البيئة؛ 
iii.       ع المجتمعات واأل ع جمي ا إلجراء مشاورات م أثر    الخطوات التي تم اتخاذه ذين تت شخاص ال

 مصالحهم سلبًا بمشروعات التنمية المقترحة؛
iv. الفوائد المتوقعة للمجتمعات المحلية وألهل دارفور؛ 
v.    لبًا تهم س بل معيش أثرت س اتهم أو ت ذين تضررت ممتلك دفع لألشخاص ال ي ت التعويضات الت

وا م يوافق وا أم ل د وافق ان األشخاص المتضررون ق ا إذا آ ع توضيح م اق، م ذا  باالتف ى ه عل
 .   المستوى من التعويضات

 . األراضي أو التشريع الخاص بالتخطيط وفقًا لذلك خارطة استخدام تعدل خطة

 الموارد الطبيعية: 40المادة 
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زم     .209 ا، تلت ة وتطويره تخدام  المفوضية  أثناء قيام مفوضية أراضي دارفور بالتخطيط إلدارة الموارد الطبيعي باس
 : هذه الموارد على نحو مستدام، مع أخذ ما يلي في الحسبان

i. المصلحة القومية والمنفعة العامة؛ 
ii. مصلحة واليات دارفور والمناطق المعنية؛ 
iii. مصلحة السكان المحليين في المناطق المعنية؛ 
iv.   ى ة عل ة للمحافظ ادئ التوجيهي ة، والمب ور للبيئ ات دارف ات والي ة وسياس وع السياسات القومي التن

 الحيوي، ومبادئ حماية التراث الثقافي؛
v.  الحقوق في األرض، بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية؛ 
vi. المعايير المتعارف عليها دوليًا واألساليب الصديقة للبيئة في التعدين وتنمية الموارد الطبيعية. 

ار ع          .210 م في االعتب ي األراضي وأخذ آرائه وق ف ع أصحاب الحق ة     يجب التشاور م رارات المتعلق اذ الق د اتخ ن
 . باستثمار موارد باطن األرض في المناطق التي لهم فيها حقوق

اجًال  يستحق األشخاص الذين لهم حقوق في األرض تعويضًا  .211 ى أرضهم أو      عادًال وع ة االستيالء عل ي حال ف
 .استغاللها لتطوير الموارد الطبيعية من باطن األرض

في آافة مراحل صنع  عبر حكومات والياتهم دارفور من أن يكون لهم تمثيل مواطني حكومة السودانُتمكن  .212
ويشمل ذلك إجراءات التفاوض على العقد، . القرار المتعلق بتطوير الموارد الطبيعية في دارفور واستغاللها

 .نالفوائد العائدة من التنمية على المجتمعات المحلية المتأثرة في الحسبا وإبرامه وإدارته، مع أخذ

 إدارة قطاع البترول وتطويره  :41المادة 

 :ما يليإلى ، بين جملة أمور أخرىمن  بترول وتطويره،إدارة قطاع ال تستند .213

i. االستغالل األمثل للبترول بوصفه مصدرًا طبيعيًا غير متجدد بما يتفق مع: 
 المصلحة القومية والمنفعة العامة، )أ 
 واليات المعنية،المصلحة  )ب 
 ؛السكان في المناطق المعنية  مصلحة )ج 
السياسات القومية وسياسات واليات دارفور للبيئة، والمبادئ التوجيهية للمحافظة على التنوع  )د 

الحيوي، ومبادئ حماية التراث الثقافي؛ بما في ذلك اعتماد  المواصفات الدولية الفنية والمتعلقة 
 .بالسالمة ومراعاتها

ii. ي        تمكين مستويات الحكم المالئمة بد ة ذات الصلة، من المشارآة ف ات المحلي ع المجتمع ارفور، بالتعاون م
 تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة؛

iii.  االستثمارات األجنبية المباشرة إلى دارفور؛لجذب تهيئة البيئة المواتية 
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iv.  اذ إجراء مشاورات رارات   مع أصحاب الحقوق في األراضي بدارفور وأخذ آرائهم في االعتبار عند اتخ الق
 في المناطق ذات الصلة؛البترول المتعلقة باستثمار موارد 

v.  ى     على أسس عادلة وعاجلة يستحق األشخاص الذين لهم حقوق في األرض تعويضًا تيالء عل ة االس ي حال ف
 .البترولموارد  أرضهم أو استغاللها لتطوير

 

 القومية دائمين في مفوضية البترول تمثل الوالية التي سيجري فيها استثمار البترول بثالثة أعضاء غير .214
للمشارآة في التفاوض حول العقود ذات الصلة وإبرامها، والتأآد من أن األحكام المنصوص عليها في هذه 

 . العقود متوافقة مع مبادىء المفوضية وسياساتها وتوجيهاتها
 

التفاوض للحصول على ، ويجوز لهذه الوالية من عائد البترول إلى الوالية المنتجة للبترول% 2ُيخصص  .215
 .نسبة أآبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والالجئين النازحين وعودة التعويضات – الرابع الفصل

 مبادئ عامة حول التعويضات وعودة النازحين والالجئين: 42المادة 

 :المبادئ التالية إلىتستند الحلول المستدامة للنازحين والالجئين 

ابقة ذات الصلة،          التزام .216 ات الس ع االتفاق ي جمي واردة ف ين ال ازحين والالجئ األطراف بالتعهدات المتعلقة بالن
ة  السودان حكومة بين نياإلطاري نياالتفاقبما في ذلك  دل  وحرآ اواة  الع اريخ   والمس ر  23 بت  ،2010 فبراي

ى  ،2010 مارس  18 بتاريخ والعدالة، التحرير وحرآة السودان حكومة وبين والي  عل وبصفة محددة،   . الت
ي   دماج ف د أو االن ن جدي تقرار م ارهم األصلية أو االس ى دي ًا إل ودة طوع ي الع ين ف ازحين والالجئ حق الن
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ة   د     . المجتمع المحلي، وهي أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعًا بصورة طوعي د األطراف من جدي وتؤآ
ن  الع    ين م ة للتمك روف المواتي اد الظ ن إيج ؤوليتها ع ًا   مس ودة وفق ذه الع ي ه اعدة ف ة والمس ودة الطوعي

 . الستراتيجية واضحة

وق             .217 دولي لحق انون ال ًا للق ا وفق ا وتحقيقه زاع وحمايته ع ضحايا الن ين وجمي ازحين والالجئ احترام حقوق الن
ة التي يك        اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ة واإلقليمي ق الدولي ة المواثي ين، وآاف ون والقانون الدولي لالجئ

 .السودان طرفًا فيها

ى        .218 ات نفسها عل الحقوق والحري ة ب اواة آامل يتمتع النازحون والالجئون العائدون وجميع ضحايا النزاع بمس
وطني   انون ال ي ظل الق ودان ف ي الس ي يغرار األشخاص اآلخرين ف ة الت ة الدولي ق القانوني ون والمواثي ك

  .السودان طرفًا فيها

ين وجم   .219 ازحين والالجئ ق للن ال    يح ك األطف ي ذل ا ف ات الخاصة، بم ن ذوي االحتياج زاع م ع ضحايا الن ي
م   ن ذويه لين ع ر المصحوبينالمنفص اء الالئ، ووغي ن النس ر ي يعل ات الاألس ل، وأمه ، صغار، والحوام

  . الحماية والمساعدة التي تأخذ في االعتبار حاجاتهم الخاصة ،والمسنين، وذوي اإلعاقات

دابير   .220 راف لت اد األط ة    اعتم روف آمن ي ظ زاع ف ع ضحايا الن ون وجمي ازحون والالجئ يش الن ل أن يع تكف
ن التعرض       ة م ا الوقاي ن بينه ائل م ك بوس ل، وذل رام الكام اوية االحت وقهم المتس ا حق رم فيه ة تحت وآريم
ادة   وطين وإع ة، والت ودة الطوعي اء الع زوح وأثن اء الن ي أثن اعدة ف ة والمس وفير الحماي زوح القسري وت للن

انية للمتضررين     . اإلدماج أمين وصول المساعدات اإلنس ال    ،وت زام بمعالج  خاصة النساء واألطف ة ، وااللت
 .أوضاع المعاقين منهم وتقديم الخدمات الصحية واالجتماعية لهم

ين وتسهيل المشارآة          .221 ات لتشجيع وتمك ة تتعهد األطراف بتأسيس آلي دين     الفاعل ين العائ ازحين والالجئ للن
حايا  زاعوض لة      والم الن رامج ذات الص ات والب تراتيجيات والسياس ذ االس يط وتنفي ي تخط دني ف ع الم جتم

األ ان وب وق اإلنس زاع المتصل بحق ر الن ة أث انية ابمعالج ودةحوال اإلنس ة الع دابير . لمتصلة بعملي ذ ت وتتخ
 .خاصة لضمان مشارآة المرأة والشباب

ر       .222 ن وغي ريع واآلم ول الس ة الوص وفير إمكاني راف بت زم األط ة    تلت ة المعني ات الدولي د للمنظم المقي
ر ال ات غي ان، والمنظم وق اإلنس ة، وحق انية، والتنمي اعدات اإلنس ةبالمس ة، وبعث ة واألجنبي ة المحلي  حكومي

ادة     ودتهم، وإع زاع وع ين وضحايا الن ازحين والالجئ ة الن م وحماي ي دع ارآة ف ة المش الم الدولي ظ الس حف
 .توطينهم، وإعادة إدماجهم

م المتحدة           تقر األطراف  .223 ام األم ين ع ا أم د إليه ة المختصة التي عه بالدور اإلنساني الرائد للمنظمات الدولي
زوح،            واء وإدارة المعسكرات في حاالت الن ة واإلي ي الحماي ي تساعد ف بدور التنسيق بين آافة الجهات الت

 . وحماية الالجئين ومساعدتهم وإيجاد حلول لهم
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اق األمم المتحدة ومبادئه، والقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي، وتجمع لتزاماتها وفق ميثباوفاء األطراف  .224
ذات الصلة العاملة في مجال التسوية  دول الساحل والصحراء، والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى

وتوّفر األطراف المساعدة . لمنع وتجنب الظروف التي ُترغم األشخاص على النزوح السلمية للنزاعات
المبادئ التوجيهية مراعاة وتوافق األطراف على . ن والالجئين العائدين وآافة ضحايا النزاعللنازحي

 . 2005العالمية لعام   قمة األمم المتحدةالوثيقة الختامية لالمتعلقة بالنزوح التي أيدتها 

 التعويض عن الضرر والخسائر: 43المادة 

ازحون        .225 يهم الن زاع، بمن ف ع ضحايا الن و يحق لجمي الي عن      والالجئ ى تعويض م ن، الحصول عل
ك إزهاق األرواح، واإلصابة الجسدية،            ي ذل ا ف دوها من جراء الصراع، بم الضرر والخسائر التي تكب

 .والعاطفية، والخسائر االقتصادية العقليةوالمعاناة 

 السالمة واألمن: 44المادة 

األمن والحماية من آل أشكال االعتداء البدني، وآافة أشكال العنف  ، بدعم من اليوناميد،األطراف توفر  .226
الجنسي، واالستغالل، واالختطاف، وتجنيد األطفال، وعمالة األطفال، والحجز التعسفي، وفرض 

تعالج حكومة السودان غير الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات؛ و" الضرائب"
 .مة لضمان عدالٍة ناجعة وناجزةنتهاآات باتخاذ الخطوات الالزأثر أمثال هذه اال

 . تي تأوي النازحين والمحافظة عليهتلتزم األطراف باحترام الطابع المدني واإلنساني للمعسكرات ال .227

ف باتخاذ آافة التدابير الالزمة، تتعهد األطرا عمًال باألحكام الواردة في الفصل السادس من هذا االتفاق، .228
ومن شأن هذه التدابير أن تكفل المشارآة الفاعلة  .لضمان األمن في معسكرات النازحين ،داليونامية مساعدب

 .للمرأة في عملية صنع القرار داخل المعسكرات

باتخاذ آافة اإلجراءات القانونية الالزمة ضد المتورطين في االعتداء على العاملين  حكومة السودانتتعهد  .229
 .في الوآاالت اإلنسانية

 المساعدات اإلنسانية: 45المادة 

لغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية لنازحين، والتي تتضمن الالمساعدة العاجلة  حكومة السودانتقدم   .230
 .والخدمات الطبية والصحية األخرى وغيرها من الخدمات اإلنسانية واالجتماعية الضرورية

قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها الالجئون عند  ن المساعدات اإلنسانية وسبل العيشتوفر للنازحي  .231
 .عودتهم
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ُتقدم هذه المساعدات إلى المجتمعات المضيفة للنازحين والالجئين العائدين التي تحتاج إلى المساعدة  .232
 .العيش آسب اإلنسانية ودعم سبل

تعمل األطراف على تمكين وتسهيل وصول األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة والمنظمات اإلنسانية  .233
والوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق وال مانع، إلى النازحين، بما في ذلك مخيماتهم، وفقًا للترتيبات 

 .حكومة السودانالمتفق عليها مع 

 .دات اإلنسانية واألمن للعاملين بالمجال اإلنسانيعلى األطراف تأمين وحماية مسارات المساع .234

 الوثائق الشخصية: 46المادة 

وتتفق . تصدر حكومة السودان جميع الوثائق الالزمة للنازحين والالجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم .235
األطراف على تشكيل آلية تابعة لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين للتعاون مع السلطات ذات الصلة 

 . إلصدار الوثائق المذآورة دون رسوم

 .إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح حكومة السودانتيسر  .236

الرجال بحقوق متساوية في استخراج آافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم واألطفال وآذلك تمتع النساء ت .237
وُتبذل جهود خاصة من أجل اإلسراع بعملية استخراج تلك . الحق في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم بالذات

 .الوثائق لأليتام وآذلك األطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين

  جمع شمل األسرة: 47المادة 

تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور آافة التدابير الالزمة لضمان جمع شمل األسر التي انفصلت  .238
األطفال غير وُتبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل . بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن
تضطلع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، بالتعاون والتنسيق . المصحوبين والمنفصلين مع عائالتهم

وتؤآد األطراف على . باقتفاء أثر األسر والمساعدة في مجال جمع شملها ،مع المنظمات اإلنسانية المعنية
 .عمل على منع وآشف أية ممارسات غير عاديةالتزامها بمحاربة خطف األطفال واالتجار بهم للخارج وال

 حرية الحرآة: 48المادة 

تضمن األطراف للنازحين والالجئين العائدين حرية الحرآة واختيار محل اإلقامة، بما في ذلك حقهم في  .239
حرية الحرآة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماآنهم األصلية، وإعادة التوطين 

 .مكان آخر من البالدطوعًا في 

تحترم األطراف وتضمن حق النازحين والالجئين في السعي إلى السالمة في جزء آخر من السودان،  .240
أو صحتهم /وبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سالمتهم أو حريتهم و

 .ينهم قسريًا فيهطو، أو إعادة تللخطر



 

51 
 

 الطوعيةالعودة : 49المادة 

والالجئين العودة الطوعية بسالمة وآرامة إلى ديارهم األصلية أو إلى أماآن إقامتهم  يحق لجميع النازحين  .241
وال تتدخل األطراف في اختيار النازحين والالجئين . إعادة التوطين في مكان آخر يختارونه المعتادة، أو

ة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى هم على البقاء في أوضاع بالغتجبرالعائدين لمقصدهم، وال 
 .  الخدمات األساسية الضرورية الستئناف حياة طبيعية، أو العودة أو االنتقال إليها

لنازحين والالجئين إلى ديارهم األصلية أو أماآن إقامتهم الطوعية لعودة الوتيسر  حكومة السودانتقبل  .242
 .مكان آخر من البالدإعادة توطينهم طوعًا في  وأالمعتادة، 

 تتخذ األطراف آافة الخطوات الضرورية لمنع األنشطة التي من شأنها عرقلة العودة الطوعية للنازحين .243
 .والالجئين بشكل آمن وآريم

وتيسر . تاح للنازحين والالجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطينُت .244
المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب  األطراف، بمساعدة من الجهات

حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين، حتى يتمكن الالجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير 
 .أو إعادة التوطين  وطوعي بشأن العودة

 .أو إعادة التوطين الطوعية تحترم األطراف مبدأ الوحدة األسرية في عملية العودة .245

تبذل األطراف جهودًا خاصة لضمان مشارآة النازحين والالجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط  .246
وإدارة عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم، بالتنسيق مع مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين وأية جهة 

 .أخرى ذات صلة

 

 ظروف مناسبة للعودة: 50المادة 
بأسرع ما تيسر دعائم األمن وتهيئ الظروف السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية،  حكومة السودانُترسي   .247

، في سالمة وآرامة إلى ًاطوعوتوفر السبل التي تمكن النازحين والالجئين من ممارسة حقهم في العودة، 
 ديارهم األصلية، أو أماآن إقامتهم المعتادة؛

؛ وآذلك والمحافظة عليهالظروف الالزمة للعودة الطوعية، بسالمة وآرامة، اتلتزم األطراف بتيسير تهيئة  .248
 .إعادة دمج الالجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق

  :آالتالي هيالنازحين والالجئين ظروف الضرورية لعودة ال  تتفق األطراف على أن .249

i.  أمن النازحين والالجئين وسالمتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو االضطهاد، أو
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 التمييز أثناء وبعد عودتهم الطوعية أو إعادة توطينهم؛ 
ii.  حق حرية الحرآة واختيار محل اإلقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم األصلية أو أماآن

 ؛ فيها إقامتهم المعتادة أو استقرارهم
iii.  إزالة األلغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين والالجئين وأراضيهم، ومن الطرق المؤدية إلى

 والمدارس، والخدمات الصحية؛ مصادر المياه،األسواق، و
iv. رد الممتلكات للنازحين والالجئين؛ 
v. التالف من الممتلكات أو  وإصالح ،المساعدة في بناء مساآن ثابتة في قرى العودة للنازحين والالجئين

 التعويض عنها؛
vi. من خالل توفير المساعدة  الطعام والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية، بما في ذلك توفير

 اإلنسانية إلى أن يتمكن النازحون والالجئون من استئناف حياتهم الطبيعية؛
vii. دوالر أمريكي لكل أسرة جزءًا من حزمة العودة للمساعدة ) مائتين وخمسين( 250 يتم تخصيص مبلغ

تهدف هذه الحزمة إلى تمكينهم من البدء . في تلبية االحتياجات العاجلة للنازحين والالجئين لدى عودتهم
وتتضمن هذه الحزمة أيضًا توفير . من جديد في آسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفاعل في المجتمع

اه الشرب واألغذية ومواد اإليواء، فضًال عن عناصر اإلنتاج الزراعي الالزمة للمحاصيل وتربية مي
 .المواشي مثل البذور، والشتالت، والخدمات البيطرية، واألدوات والمعدات األساسية

viii.  إعادة تأهيل وإنشاء المرافق األساسية في مناطق العودة؛ 
ix. ؛إعادة تأهيل األراضي الزراعية المتضررة 
x. توفير التعليم والتأهيل المتساوي للبنات والبنين، بما في ذلك التدريب على سبل آسب العيش؛ 
xi. المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف؛ 
xii.  المساواة في حصول النازحين والالجئين على الخدمات العامة والحق المتساوي في المشارآة في

 الشؤون العامة؛
xiii. الدعم النفسي واالجتماعي للنازحين والالجئين. 

 
 .المالئمة قبل التشجيع على العودةتلتزم األطراف بضمان تهيئة الظروف  .250

أو إعادة التوطين للنازحين والالجئين بطريقة سلمية ومنظمة وعلى مراحل،  الطوعية تيسر األطراف العودة .251
 .طبقًا الستراتيجية واضحة المعالم

 مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين: 51المادة 

 :وتتألف هذه المفوضية مما يلي ،أولوية أمرًا ذاباعتبارها تنشأ مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين  .252

i. لجنة العودة الطوعية؛ 

ii. لجنة رد الممتلكات؛ 
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iii. جبر الضرر/ صندوق التعويضات . 

 
جبر / الطوعية، ولجنة رد الممتلكات، وصندوق التعويضاتتقوم المفوضية باإلشراف على لجنة العودة  .253

 . الضرر
 

بها على النحو الذي الهيكل الخاص  صممولوائحها المالية واإلدارية وتالمفوضية قواعدها اإلجرائية،  تضع .254
 .تراه مالئمًا، العتمادها من قبل سلطة دارفور اإلقليمية

 

مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتعيين المنشأة تحت األجهزة تتفق األطراف على تشكيل  .255
 .األعضاء فيها

مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من أنشطة جبر الضرر في /التعويضب الجزء الخاصيتم تمويل  .256
 . جبر الضرر/صندوق التعويض

 لجنة العودة الطوعية

بالعودة الطوعية للنازحين والالجئين، وذلك تكون لجنة العودة الطوعية مسؤولة عن آافة الجوانب المتعلقة  .257
وتحقيقًا لهذه الغاية، تضطلع اللجنة بالمهام . تحت إشراف مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين

 :والوظائف التالية
i. إجراء مسوح إحصائية للنازحين والالجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية؛ 

ii.  يةمع الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك المفوضإجراء تقييم شامل لالحتياجات، باالشتراك 
المحتملة، والتي  أو وإعادة التوطينالعودة  السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، في مناطق

السالمة، واألمن الغذائي، واألضرار التي لحقت بالديار : تتضمن معالجة القضايا اآلتية
الخدمات  علىواألراضي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والحصول 

 الصحية، والبنية التحتية؛

iii. ،والتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم  تقدير ما إذا آانت الظروف الالزمة للعودة المستدامة قائمة
 تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهذه الظروف؛

iv.  واعتمادها، خالل ثالثة أشهر من توقيع هذا االتفاق، بمساعدة  طوعية" خطة عودة"وضع
تشاور مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، والجهات المحلية المختصة، وبال

 النازحين، والالجئين، والمجتمعات المحلية؛

v.  ،تنفيذ خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع الهيئات المحلية المختصة، والمجتمع والدولي
 والسيما مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، والبلدان المضيفة لالجئين؛

vi. ظة على الظروف الالزمة للعودة المستدامة رصد وإعداد تقارير بشكل متواصل حول المحاف
 وإعادة الدمج المستدام، وآذا حول أوضاع النازحين والالجئين عند عودتهم؛

vii. التخطيط للعودة الطوعية للنازحين والالجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقًا لخطة العودة 
 .، والمساعدة في إعادة دمجهمالطوعية
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بما في أن تنشئ لجانًا فرعية على النحو الذي تراه ضروريًا لتأدية مهامها، يجوز للجنة العودة الطوعية  .258
 :ذلك

i. اللجنة الفرعية للمسوحات اإلحصائية والتخطيط؛ 
ii. اللجنة الفرعية لتقييم، وتأهيل، وإنشاء المرافق األساسية في مناطق العودة. 

 
لممثلي النازحين والالجئين، والمجتمع  الفاعلةالمشارآة  تكفل مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين .259

 .العمليات المتعلقة بالعودة الطوعية المدني في

 استرداد السكن واألراضي والممتلكات: 52المادة 

. ت انتزعت منهم بشكل غير شرعييحق للنازحين والالجئين استرداد أية مساآن، أو أراضي، أو ممتلكا .260
  .لهم الحصول على تعويض، طبًقا للمبادئ الدوليةعند تعذر استرداد هذه الممتلكات، يحق و

يسري هذا الحق على النازحين والالجئين، سواًء اختاروا العودة إلى ديارهم األصلية أو االستقرار في مكان  .261
 .آخر

  .لجنة رد الممتلكات إعادة السكن واألراضي والممتلكات إلى النازحين والالجئين تكفل .262

 :بما يلي اللجنة  تقوم .263

i. الطلبات الخاصة برد الممتلكات من النازحين، والالجئين، والضحايا األخرين المتضررين  تلقي
  جراء النزاع في درافور؛

ii. تحديد المالك الشرعي للملكية المقدم بشأنها طلب فور تلقي هذا الطلب؛ 
iii. إذا آان مقدم الطلب هو المالك الشرعي، طلب رد الممتلكات له؛ 
iv. تعويض لمقدم الطلب؛في حال تعذر ذلك، طلب منح ال 
v. تكون هذه اإلجراءات بسيطة، وشفافة، . وضع اإلجراءات الخاصة بتقديم الطلبات والبت فيها

تتضمن هذه اإلجراءات تدابير محددة لضمان . وعادلة، وناجزة، وقابلة للتطبيق، ودون رسوم
  تمكن النساء واأليتام من المشارآة بمساواة آامة في عملية رد الممتلكات؛

vi. ز للجنة رد الممتلكات، متى آان مالئمًا، تعيين محاٍم أو وآيٍل للتصرف نيابة عن مقدم الطلب، يجو
خاصة في الحاالت التي يكون فيها هذا الشخص دون الثامنة عشرة من العمر أو يعاني إعاقة 

 ذهنية؛
ال تعترف لجنة رد الممتلكات بصحة أية معاملة غير قانونية تتعلق بالممتلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية يتم  .264

  .ومستبصرةباإلآراه، أو بدون موافقة حرة 

مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالكين الشرعيين، وتخلي وتعيد توطين  حكومة السودانتكون  .265
األجهزة  من غير شرعية وشغلوا ممتلكات النازحين والالجئين بمساعدةاألشخاص الذين توطنوا بصورة 

 .الدولية ذات الصلة

ال ُيحرم أي شخص أو أي مجموعة من األشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي يتعلق باألرض أو إمكانية  .266
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 . عادلعاجل وموافقة أو تعويض الالحصول على المياه بدون 

الناشئة عن عملية  يجوز استخدام اآلليات التقليدية لتسوية المنازعاتلمحاآم، اسلطة ب مع عدم اإلخالل .267
 .العودة، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق اإلنسان

 :تنشئ لجنة رد الممتلكات لجانًا فرعية لتأدية مهامها، بما في ذلك .268

i. لجنة فرعية للتحقيق والتوثيق؛ 
ii. ات؛ لجنة فرعية لتسوية المنازعات ورد الممتلك 
iii. وأية لجان أخرى آما تقتضي الضرورة. 

 .تتاح القرارات التي تصدرها لجنة رد الممتلكات للجمهور .269

 جبر الضرر / التعويضات صندوق: 53المادة 

 :المقررة من قبلالتعويضات  مبالغجبر الضرر لدفع / ينشأ صندوق التعويضات .270
i.  ؛52لجنة رد الممتلكات وفقًا للمادة 
ii.  ؛58لجنة العدالة وفقًا للمادة 

 
 :يحصل الصندوق ويحتفظ بما يلي .271

i.  ؛273 للفقرةوفقًا  حكومة السودانمساهمات من 
ii. مساهمات من الشعب السوداني من خالل مؤسساته مثل غرف التجارة والمؤسسات الخيرية؛ 
iii. مساهمات البلدان اإلسالمية، والعربية، واإلفريقية، وصناديقها؛ 
iv.  االتحاد األوروبي والمانحين اآلخرين؛مساهمات من 
v. األموال التي يتم جمعها من قبل الوآاالت التابعة لألمم المتحدة أو عن طريقها . 
 

 .عليها الوقوف ويسهلوتكون القواعد بسيطة . جبر الضرر قواعده اإلجرائية/ يضع صندوق التعويضات .272

 التمويل: 54لمادة ا

أو أضرار عاناها /لتسوية التعويض عن أية خسائر و جبر الضرر/ التعويضاتلصندوق  االبتدائيالمبلغ  .273
 )ثالثمائة مليون( 300.000.000النازحون والالجئون وأي ضحايا آخرون من النزاع في دارفور هو 

دوالر أمريكي منه، )  مائتي مليون( 200.000.000دوالر أمريكي، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ 
 .دوالر أمريكي  من المانحين) مئة مليون( 100.000.000لمتبقي البالغ ويتم الحصول على المبلغ ا

لدعم العودة الطوعية وإعادة إدماج النازحين  القوميةأمواًال من الموازنة  حكومة السودانتخصص   .274
ة العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتوافق عليها سلطة والالجئين، وذلك وفق الميزانيات التي تعدها مفوضي
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  .دارفور اإلقليمية

تقتضي حشد موارد  ،والتعويضات الجماعية واألسرية بوجه خاص ،السالم بوجه عام صنعإقرارًا بأن  .275
هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها ال يمكنها أن تلبي آل المتطلبات، فإن تمويل خطٍة آهذه يقتضي 

وعليه، تتفق األطراف على . ن من السالممشارآة ودعم المجتمع الدولي، وشرآاء السالم، والمستفيدي
 .جبر الضرر/ التعويضاتالموارد الدولية للمساهمة في صندوق  تعبئةالتشجيع على 

 

 

 

 

 

 

 والمصالحة العدالة – الخامس الفصل

  حول العدالة والمصالحة مبادئ عامة: 55المادة 

 :المبادئ اآلتية إلىتستند العدالة والمصالحة في دارفور 

 . اإلنساني القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي احترام  .276

العدالة والمصالحة هما عنصران أساسيان ومترابطان لتحقيق السالم الدائم في دارفور وضروريان لتعزيز   .277
 .سيادة القانون

ل العنف اعتماد آليات العدالة االنتقالية من أجل االنتصاف، ومن أجل المساءلة القانونية لمرتكبي أعما  .278
 .المتصلة بالنزاع المسلح في دارفور

قيم التعايش  وتعزيزوإصالح العالقات االجتماعية وإحياء  بناءتتمثل المبادئ التوجيهية للمصالحة في إعادة   .279
  .السلمي واحترام العادات القائمة والتعاون والتضامن االجتماعيين

آليات العدالة واإلنصاف، وخاصًة الحق في الحصول على تعويض مناسب  الوصول إلىحق الضحايا في   .280
 .اإلنساني أو التعويض عن انتهاآات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي/و وعاجلوفعال 

ن تكون العدالة وآليات االنتصاف األخرى، بما في ذلك آليات العدالة االنتقالية، مستقلًة ومحايدًة، وينبغي أ  .281
 .تكون متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية
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اإلنساني التي ارتكبت في دارفور خالل  الدولي إدانة االنتهاآات والفظائع وانتهاآات حقوق اإلنسان والقانون  .282
 .هاالنزاع، والحاجة الملحة إلى اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لمنع تكرار

 .اإلنساني للمساءلة الدولي اإلنسان والقانونضمان خضوع جميع مرتكبي انتهاآات حقوق   .283

 .االنتهاآات أنواع وآل الجرائم لكل مالئم نحو على والتوثيق تسجيلال  .284

اء والشباب في منع للنس المهم، والدور للنساء واألطفال والشباب واهتماماتهم االعتراف بالوضع الخاص  .285
وبناء السالم، وضرورة مشارآتهم على قدم المساواة ، وفي عمليات العدالة االنتقالية الصراعات وتسويتها

 .وبانخراٍط آامٍل في جميع الجهود الرامية إلى صون السلم واألمن، بما في ذلك العدالة والمصالحة

في ارتكاب جرائم بموجب القانون  انخرطواالذين يمكن أن يكونوا قد  في النزاع المتورطوناألطفال   .286
أن يعاملوا وفقًا التفاقية حقوق الطفل، والبروتوآول  ويجب، ا في المقام األوللدولي، يجب أن يعتبروا ضحايا

الثاني التفاقية جنيف، والميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وقواعد بيجين، وما يتصل بها من عدالٍة دوليٍة 
 .تجاه األحداث ومعايير المحاآمة العادلة

في استكمال عمليات العدالة  والمحايدةالمستقلة  التقليديةبالدور الذي يمكن أن تقوم به اآلليات  اإلقرار  .287
 .والمصالحة، وأهمية االستفادة الكاملة من طاقاتها مع الحفاظ على معايير حقوق اإلنسان الدولية

بمبدأ المساءلة، المصالحة الخبرات وأفضل الممارسات اإلفريقية والدولية فيما يتعلق أهمية االستفادة من   .288
 العدالة والتعويض والمصالحةوالبحث عن الحقيقة في التعامل مع ما حدث في دارفور؛ واستخدام آليات 

 .لتسوية النزاع

 .توفير األمن والحماية الكاملة للمواطنين  .289

  .والمسامحة وااللتزام بعدم تكرارها باآلثامالعدالة والمساءلة والمحاسبة واالعتراف   .290

 .تشجيع تبادل الزيارات الودية بين زعماء القبائل المتصالحة  .291

 .جمع األسلحة التي في حوزة المجموعات القبلية عن طريق القبائل نفسها بالتنسيق مع السلطات المحلية  .292

تشجيع الحوار باعتباره القناة المناسبة لتحقيق المصالحة بين القبائل وتعزيز آليات المصالحة المعترف بها   .293
 .دارفورفي 

 الوطني القضائي الجهاز: 56 المادة

ن مؤسسات العدالة والمحاآم تضطلع ، وأالسالم لتعزيزتتفق األطراف على أهمية إقرار العدالة في دارفور  .294
تتفق األطراف أيضًا على أهمية مواصلة إجراء إصالحات واسعة النطاق من أجل . بدور مهم في هذا الصدد

 .واستقالليتها لضمان المساواة في سريان العدالة على الجميعرفع قدراتها ومهنيتها 
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 أو الرسمي وضعهم بمقتضى أشخاص بها يتمتع التي الحصانات تعوق الأ يجب ،60 بالمادة المساس دون .295

 . العقاب من اإلفالت مكافحة دون تحول وال الناجزة، العدالة تحقيق وظيفتهم
 
 :اآلتية والالزمة المالئمة الخطوات اتخاذ خالل من العدالة إلى الوصول بتيسير السودان حكومة تتعهد .296

i. زيادة عدد المحاآم والكادر القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين في دارفور؛ 

ii. تعزيز نظام المحاآم المتنقلة والعمل به؛ 

iii.  للعدالة، بما في ذلك تأمين وسائل االنتقال األرضي  الفاعلتخصيص الموارد الكافية التي يتطلبها اإلرساء
أن تطلب الحكومة  يجوز ،ولتحقيق هذا الهدف. والجوي في جميع أرجاء دارفور لموظفي االدعاء

 ؛اآلخرين مم المتحدة وشرآاء السالمألمساعدة ا

iv. دعاء في إجراء التحقيقات؛ل بتعزيز ودعم االضطالع بمهام اإلضمان أن تقوم وزارة العد 

v. ضمان حماية الكادر القضائي والضحايا والشهود. 

عادلٍة، المحاآمٍة وال حسن سير العدالةالحقوق في  )296(في الفقرة تكفل الخطواُت واإلجراءاُت الواردة  .297
آليات العدالة االنتقالية، وإزالة أي إلى في القضايا التي تعالجها المحاآم والمحالة إليها وفصًال قاطعًا وتضمن 
 . ثل أو محتمل يمنع ممارسة أهل دارفور حقهم في التقاضي وفي العدالة واإلنصافعائق ما

بتأمين المساعدة الفنية والدعم لتعزيز التنسيق بين المحاآم والمفوضيات أو اللجان  حكومة السودانتتعهد  .298
، بينها الخاصة ذات الصلة بالديات أو التعويضات ووسائل المصالحة األخرى بهدف خلق التماسك المطلوب

 .وتجنب التناقضات والتداخالت هاقدراتورفع 

يجوز و. لسالم والعدالة والمصالحة بحرية واستقالليةدعم دور المجتمع المدني في دارفور في تعزيز ا .299
 .المعتمدةللمجتمع المدني التماس الدعم من المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية وفقًا لإلجراءات الراسخة 

لألجهزة  الفاعلوالموارد المناسبة لدعم اإلعمال  المساعدة الفنية تناشد األطراف المجتمع الدولي توفير .300
 . القضائية

 جبر الضرر/ ضالتعوي: 57المادة 

 الحياة فقدان ذلك في بما ضرٍر، أو خسارة من عانوا الذين ن،والالجئو النازحون همفي بمن الضحايا، جميع  .301
 في الحق لهم يكون دارفور، في النزاع جراء ،الشعورية والمعاناة العقلي، والضرر ،البدنية واإلصابة
 . المشابهة األوضاع في الدولية الممارسات أفضلو للتجارب وفقًا عادلو عاجل للضرر جبٍر أو/تعويض
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جبر الضرر عن خسارة السكن، واألرض، والممتلكات عمًال باإلجراءات / التعامل مع التعويض يجري .302
 .53الواردة في المادة 

جبر الضرر عن األشكال األخرى من الخسارة أو الضرر وفقًا لإلجراءات / التعامل مع التعويض يجري .303
 .58الواردة في المادة 

دفعتين  علىيدفع  جبر الضرر دفعًة واحدًة آلما آان ذلك ممكنًا، وفي حالة تعذر ذلك،/ ُيدفع مبلغ التعويض  .304
  .الضرر تقديرجبر الضرر سنتين من تاريخ / ويضعلى أال تتعدى المدة الكلية لدفع مبلغ مثل هذا التع
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 والمصالحة الحقيقة: 58 المادة

 عامة أحكام

 .دارفور في العنف ونبذ للسالم وطنيٍّ يوٍم عن الحكومة تعلن  .305

 : معالجة األسباب التالية للنزاع لتعزيز المصالحة، تتفق األطراف على  .306

i.  الطبيعية؛التدهور البيئي والنزاع على الوصول إلى الموارد 
ii. التوترات بين المجتمعات المحلية؛ 
iii. ضعف اإلدارة األهلية؛ 
iv. النزاعات المتعلقة باألراضي والحواآير ومسارات الرُّحَّل؛ 
v. انتشار األسلحة؛ 
vi.  البعد اإلقليمي للنزاع. 

 :يلي ما إلى تهدف مصالحة عملية وجود ضرورة على األطراف تتفق  .307

i.  لتحقيق السالم االجتماعي؛نبذ العنف واإلقصاء وتبني الحوار وسيلة 

ii. تبّني العدالة والمصالحة والمسامحة باعتبارها مبادىء تؤدي إلى إحالل السالم؛ 

iii. التعايش مستوى رفع إلى باإلضافة الدرافوري المجتمع مكونات بين العالقات وتعزيز بناء إعادة 
  دارفور؛ في االجتماعي والتكافل والتعاون

iv. القبلية؛ البواعث بسبب االقتتال من القبائل ومنع والمحلي والعرقي القبلي االستقطاب على القضاء   

v. مثل وسائط باستخدام دارفور، ألهل الثقافي واإلرث والتقاليد القيم مع يتوافق بما السالم ثقافة ترسيخ 
 التعليمية المختلفة؛ والمؤسساتشيوخ القبائل ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم 

vi. ؛النزاع لضحايا وجماعيًة، فرديًة رسمية، وغير رسمية اعتذارات 
vii. األهلية؛ اإلدارة نظام تقوية 

viii. بين الرُّحل  والحد من التوترات شجيع احترام مسارات الرحل من أجل استقرار العالقاتت
 والمزارعين؛

ix. المهاجرين غير الشرعيين وَشْغِلهم القرى والبلدات والمزارع  معالجة القضايا المتعلقة بوجود
 .والبساتين في دارفور

 

 الواردة األحكام مع يتفق بما إنشاؤها يتم التي والمصالحة، الحقيقة لجنة وتفويض بصالحيات المساس دون .308
 :اآلتية اآلليات استخدام يتم ،المادة هذه في

i. مجالس األجاويد؛ 
ii. اإلدارة األهلية. 
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هذه اآلليات لتكمل عمل لجنة الحقيقة  ،وحكومات الواليات وسلطة دارفور اإلقليمية،، تدعم حكومة السودان  .309
 .والمصالحة

األجاويد وتنظيم مؤتمرات صلح الستعادة الثقة وتوطيد العالقة الطيبة بين المجتمعات تعزيز دور مجالس   .310
 . الدارفورية

 والمصالحة والعدالة الحقيقة مفوضية

، يتم إنشاء مفوضية بما في ذلك المحكمة الخاصة لدرافور المساس باختصاص المحاآم السودانية،دون  .311
 :لة والمصالحة تتألف مما يليامستقلة للحقيقة والعد

i. لجنة العدالة؛ 

ii. لجنة الحقيقة والمصالحة. 

 لجنة العدالة

جبر الضرر، /التعويضوتحديد طبيعة  تكون لجنة العدالة مسؤولة عن استالم ودراسة وتقييم الدعاوى .312
وُيعطى الضحايا فترة عشر سنوات لتقديم . باإلضافة إلى المبلغ الذي سُيدفع للضحايا على النحو المالئم

 .بدءًا من التاريخ األولي الذي تحدده اللجنة لتقديم الدعاوى الفردية أمام لجنة العدالة ىالدعاو

 .س سلطة دارفور اإلقليميةتقوم األطراف بترشيح األعضاء في اللجنة ويعينهم رئي .313

 . سهل الوقوف عليهابسيطة وي قواعدهذه ال، وتكون وطرائق عملهاتعتمد لجنة العدالة قواعدها اإلجرائية  .314

وتتألف . قيام لجان فنية وإدارية بمساعدة لجنة العدالة في تحديد طبيعة ومدى األضرار والخسائر الفردية .315
هذه اللجان، من بين آخرين، من أطباء متخصصين، ومحامين، وممثلي اإلدارة األهلية وشيوخ المخيمات 

المحلية، وتتعهد  الحكومةيق مع وتعمل هذه اللجان بتعاون وث. وممثلي الضحايا والخبراء المعنيين اآلخرين
 .بتحمل نفقات عملهم حكومة السودان

 لجنة الحقيقة والمصالحة

األسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في االنتهاآات والجرائم  لجنة الحقيقة والمصالحة تقيٍّم .316
 ذوالثقافية التي ارتكبت منوانتهاآات حقوق اإلنسان بما في ذلك انتهاآات الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 . والتصدي لقضايا اإلفالت من العقاب وبناء ثقافة الثقة والسالم والمصالحة ،2003فبراير 
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التنوع العرقي والثقافي في السودان، مع  تعكستتألف لجنة الحقيقة والمصالحة من شخصيات بارزة  .317
 . العضوية في اللجنة أعضاء ترشحهم األطراف تتضمن. االحترام الواجب لتحقيق التوازن بين الجنسين

ذه القواعد بسيطة ويسهل ، وتكون هوطرائق عملهاتعتمد لجنة الحقيقة والمصالحة قواعدها اإلجرائية  .318
 .الوقوف عليها

تهيئ لجنة الحقيقة والمصالحة فرصًة للضحايا ولمرتكبي انتهاآات حقوق اإلنسان، فضًال عن غيرهم من  .319
حقيقي داخل  تضميد الجراح بشكل، وإقامة تفاهم مشترك بشأن الماضي، وتسهيل خبراتهملتبادل  ،المواطنين

 .المجتمعات المحلية وفيما بينها، وتعزيز المصالحة ومنع األعمال الوحشية في المستقبل

نتائجها توصي لجنة الحقيقة والمصالحة باتخاذ تدابير من أجل سالم شامل ودائم في دارفور وتقدم  .320
وعليها أن تقدم تقريرها . في السودان على أساس سنوي والمجلس الوطني الجمهورية رئيسوتوصياتها إلى 

 .النهائي إليهما عند انتهاء تفويضها

تتفق األطراف على طلب المساعدة من المجتمع الدولي في توفير الدعم المالي والفني الالزم لعمل لجنة  .321
 .الحقيقة والمصالحة

 محكمة خاصة لدارفور: 59المادة 

تتفق األطراف على دعوة الهيئة القضائية السودانية إلنشاء محكمة خاصة لدارفور يكون لها السلطان  .322
القضائي على االنتهاآات الخطيرة لحقوق اإلنسان واالنتهاآات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني التي 

 . 2003ارتكبت في دارفور منذ فبراير 
 

كينه من القيام بدوره في تقديم وتم ،بتعيين المدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة لسودانحكومة اتقوم  .323
 .الوطنية المحاآمويجوز للمدعى إحالة القضايا إلى . للمحاآمة مرتكبي هذه االنتهاآات

 
نساني، والقانون الدولي اإل تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي السوداني، والقانون الجنائي الدولي، .324

 .والقانون الدولي لحقوق االنسان
 

في إجراء التحقيقات  تأدية مهامها توفير الظروف المالئمة لتمكين المحكمة من حكومة السودانعلى  .325
 .والمحاآمات وتوفير الموارد الكافية لها لتحقيق ذلك

 

يتم اختياره بالتشاور مع   من الخبراء المختصين التابعين لألمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي، يقوم فريق .326
حسن سيرها وفقًا لقواعد العدالة واإلنصاف المنصوص لضمان بمراقبة اجراءات المحكمة  حكومة السودان،

 .  ينشأ فريق الخبراء بترشيح من األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي. عليها في القانون الدولي
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جميع التدابير الالزمة لضمان الحماية والمساعدة للضحايا والشهود، وضمان وصولهم إلى  األطرافتتخذ  .327
وتمتنع األطراف عن أي عمل من شأنه أن يثبط الشهود عن اإلدالء . العدالة ومشارآتهم الكاملة فيها
 .بشهاداتهم بحرية ودون خوف

جتمع الدولي، صندوقًا لتقديم المساعدة القانونية وآافة األنشطة ذات ، بدعم من المحكومة السودانُتنشئ  .328
 .أثناء التحقيقات والمحاآمات الخاصة بالمحكمة الصلة

 العام العفو: 60المادة 

عفٍو عامٍّ، وفقا للدستور والقوانين  من أجل خلق بيئة مواتية للسالم والمصالحة، تقوم حكومة السودان بمنح .329
سرى الحرب والمحاآمين من األطراف، وبناًء على ذلك، أو السودانية، لألفراد المدنيين والعسكريين،

  . إطالق سراحهم
 

وجرائم اإلبادة الجماعية، وجرائم  ،والجرائم ضد اإلنسانية ،تتفق األطراف على أال ُتدرج جرائم الحرب .330
 .العنف الجنسي واالنتهاآات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في نطاق تطبيق العفو العام

 الخدمات العامة: 61المادة 

من أجل تهيئة الظروف إلفالت من العقاب، ولبناء الثقة وتعزيز حكم القانون في دارفور، ول غية وضع حدب .331
وتتوفر لها الموارد  وفاعلةبإنشاء آلية مستقلة ومحايدة  حكومة السودانالمواتية لبناء الثقة والمصالحة، تتعهد 

إساءات وانتهاآات لحقوق اإلنسان والقانون  ثبتت إدانتهم بارتكاب في الخدمة العامة الذينلتحديد األفراد 
  . اتخاذ اإلجراء المناسب ضدهماإلنساني والدولي 
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 وقف إطالق النار الدائم والترتيبات األمنية النهائية: الفصل السادس

 النهائية األمنية والترتيبات الدائم النار اطالق وقفل عامةال مباديءال: 62 المادة

 :التاليةيستند وقف إطالق النار الدائم والترتيبات األمنية النهائية إلى المبادئ العامة 

م إال عن طريق    بالوسائلتسوية النزاع في دارفور  يمكن. 332  ة   العسكرية، وال يمكن التوصل إلى حل دائ عملي
 .سياسية تشمل جميع األطراف

ل      .333 ات الضعيفة، من قبي للمدنيين في دارفور الحق في الحماية، بما في ذلك توفير تدابير محددة للفئ
رهم        وضعهمالنساء واألطفال، مع مراعاة  ر من غي انوا أآث د ع أنهم ق الخاص في القانون الدولي، اعترافًا ب

 .في أثناء النزاع

راري تيسير تفويض اليوناميدأهمية  .334 مجلس   ، بما في ذلك حماية المدنيين، المنصوص عليهما في ق
دة    م المتح ابع لألم ن الت م األم ن    )2010( 1935، )2007( 1769رق ادر ع ان الص والي، والبي ى الت ، عل

    .لمجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي 79جتماع رقم اال

ل    مال العنف الموجهة ضد المدنيين، حتمية االمتناع عن جميع أع .335 ال سيما الفئات الضعيفة، من قبي
 .النساء واألطفال، وعن انتهاآات قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

ة   .336 ا   معالجة األزمة اإلنسانية العاجل و التي يواجهه ا ضمان        مواطن ائل من بينه ك بوس ور، وذل دارف
 . إمكانية وصول المساعدات اإلنسانية دون عوائق إلى آافة المناطق

ق   تحق .337 ن طري ه ع ور ودعم ي دارف دائم ف الم ال ق الس ة اي ة نهائي ات أمني امل وترتيب اق ش الج تف  تع
 .بين جملة أمور أخرىمن انب المختلفة للنزاع المسلح، وهذا ب الجذرية والجواألسبا

 . ضمان حرية حرآة األفراد، والسلع، والخدمات في دارفور .338

ة           .339 القوة والمهني م ب رى تتس ة أخ ات أمني ة، ومؤسس وادنية قومي لحة س وات مس ود ق رورة وج ض
 . وسالمة أراضيها الدولةوالشمولية وقادرة على الدفاع عن سيادة 

 
 الدائم النار طالقإ وقف
 اإليجابية والتعهدات المحظورة األنشطة: 63 المادة

 :طبًقا لهذا االتفاق، تتفق األطراف على التوقف واالمتناع فورًا عما يلي  .340
i. األعمال العدائية والعنف والترويع ضد السكان المدنيين في دارفور والنازحين؛ 

ii.  هذا االتفاق وروحه؛ نصالنشاط الذي من شأنه تهديد 

iii.  األعمال العدوانية أو االستفزازية أو االنتقامية، بما في ذلك الدعاية العدائية وإعادة نشر القوات
طرف في اتفاق سالم دارفور، الموقع حرآة وتحرُّآها بدون تصريح بذلك، ضد طرٍف آخر أو أي 
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سالم دارفور في أبوجا، نيجيريا، أو ضد الموقعين على إعالن االلتزام باتفاق  2006مايو  5بتاريخ 
 الذي تم توقيعه فيما بعد؛

iv. التجنيد أو أي نشاط عسكري آخر داخل معسكرات النازخين أو الالجئين أو بالقرب منها؛ 

v.  أعمال الترويع واألعمال العدائية والعنف، أو الهجمات ضد األفراد العاملين في اليوناميد أو
بما في ذلك الوآاالت  ،اإلنسانية المحلية أو الدوليةتجهيزاتها أو معداتها أو أعضاء وآاالت اإلغاثة 

ملين بها وتجهيزاتها أو التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعا
 ؛معداتها واإلعالميين

vi. األعمال التي من شأنها أن تعرقل أو تؤخر إمداد المساعدات اإلنسانية أو حماية المدنيين، والتي تقيد 
 ؛األشخاصحرية انتقال 

vii. القيود المفروضة على انتقال وآاالت اإلغاثة اإلنسانية بأمان، وحرية، وبدون معوقات؛ 

viii. استخدام األلغام األرضية أو زرعها؛ 

ix. أعمال وأشكال العنف القائم على أساس الجنس، واالستغالل الجنسي؛ 

x.  قوات والمجموعات المسلحة في سنة، واستغاللهم من ِقبل ال 18تحت سن  والفتيات الفتيانتجنيد
بحسب ما تقتضيه التزامات السودان بموجب البروتوآول االختياري التفاقية حقوق  ،األعمال العدائية

) 1977(وااللتزامات بموجب البروتوآول الثاني  ،الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاع المسلح
 ؛)1949(التابع التفاقيات جينيف 

xi. ن شأنها تهديد أو تقويض التزام األطراف بوقف األعمال العدائية وقًفا آامًال األنشطة األخرى التي م
الق النار بناًء على هذا ودائمًا، بما في ذلك تلك األنشطة التي تصنَّف على أنها انتهاك لوقف إط

 في اتفاق سالم دارفور؛ ًاطرف آخر، أو أي مجموعة مسلحة طرفأي والدعاية العدائية ضد  االتفاق،

xii. أنشطة أو أفراد أو ُمعّداٌت لتشابه أنشطته أو أفراده أو ته،ُمِعّدا تمويه األطراف من أيٍّ ولةمحا 
 للصليب ليةالدو اللجنة أو اإلفريقي االتحاد أو المتحدة لألمم التابعة الوآاالت أو اليوناميد،
 . المماثلة المنظمات من أي أو األحمر الهالل/األحمر

 

 :يلي ما بضمان أيضًا األطراف تتعهد .341

i. والسلع؛ األشخاص انتقال حرية 

ii. مجال في العاملين وحماية إليها، المحتاجين السكان إلى الُمعوَّق غير اإلنسانية المساعدات وصول 
 سيطرتها؛ تحت الواقعة المناطق في عملياتهم وحماية اإلنسانية، اإلغاثة

iii. تفويضها؛ لتنفيذ اليوناميد مع الكامل التعاون 
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iv. المسلحة قواتها عناصر لكل لألطراف، القيادي التسلسل خالل من االتفاق، هذا بأحكام التعريف 
 القوات هذه آل والتزام النساء، فيها بما نفوذها، أو لقيادتها الخاضعة المسلحة والمجموعات
 ؛األحكام بهذه والمجموعات

v. إجراءات تنفيذ أجل من مسبق وآشرط المحدد، الوقت في وحلها المسلحة الميليشيات سالح نزع 
 دارفور؛ أنحاء جميع في األمن  ُيضَمن آي األسلحة، على الشاملة السيطرة

vi. على موجودين أجانب مقاتلين أيِّ قبل من تهديٍد إلى هذا الدائم النار إطالق وقف تعريض عدم 
 السودانية؛ األراضي

vii. جانب من التعسفي االحتجاز أو للتحرش دارفور في المدنيين من وغيرهم النازحين تعريض عدم 
 لوقف انتهاآات أنها على ُتعامل قد األنشطة تلك بأن علمًا والحرآات، الحكومية األمنية األجهزة
 النار؛ إطالق

viii. المجموعات أو المسلحة القوات جندتهم الذين وجدوا، إن وفتياٍت، فتياٍن األطفال، آل عن اإلفراج 
 عمل؛ خطط وضع طريق عن شروط بدون المسلحة،

ix. تجنيدهم بعد الدولي القانون ضد جرائم بارتكاب المتهمون وفتياٍت، فتياٍن األطفال، جميع ُيعتبر أن 
 ضحايا باألساس أنهم على المسلحة المجموعات أو المسلحة القوات قبل من قانونية غير بطريقة

 .عليهم ُمدعى جناة وليسوا الدولي، القانون النتهاآات

 

 النار إطالق وقف لجنة: 64 المادة

 مشترآة، ولجنة ،"النار إطالق وقف لجنة"بـ فصاعدًا اآلن من إليها يشار نار، إطالق وقف لجنة إنشاء .342
 .منه والتحقق النار إطالق وقف لمراقبة آآليات ،"اللجنة"بـ فصاعدًا اآلن من إليها يشار

 : يلي فيما ذآرها الوارد المكونات من النار إطالق وقف لجنة تتألف .343
i. الفاشر؛ في النار إطالق وقف لجنة مقر 

ii. الفاشر؛ في ومقرها النار إطالق وقف لجنة سكرتارية 

iii. النار؛ إطالق لوقف قطاعية فرعية لجنة 

iv. النار إطالق وقف موقع فريق مجموعة. 

 

 إلى جاهدًة وتسعى وتنفيذه، الدائم النار إطالق وقف لمراقبة عامة بمسؤولية النار إطالق وقف لجنة تضطلع .344
 ُتحيل أن النار إطالق وقف لجنة على إجماع، إلى الوصول تعذر حال وفي. باإلجماع القرارات اتخاذ

 إطالق وقف اتفاق تنفيذ بمسؤولية األطراف وتضطلع. المشترآة اللجنة قبل من التحكيم إلى الموضوع
 .اللجنة عن الصادرة بالتوصيات االلتزام وعليها النار،
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 آافة على للمرأة والفاعل الكافي التمثيل األطراف تضمن السالم،  صنع في للمرأة المهم للدور إدراآًا .345
 .النار إطالق وقف آلية مستويات

 في األوقات جميع وفي المناطق آافة في االنتقال في الُمَعوَّقة غير اليوناميد حرية األطراف تضمن .346
 .لتفويضها ممارسة ،دارفور

 لوقف الفرعية القطاعية واللجان النار إطالق وقف لجنة في وفاعل آامل بشكل بالمشارآة األطراف تلتزم .347
 . عملها تدعم وأن النار، إطالق وقف موقع فرق ومجموعات النار، إطالق

 

 النار إطالق وقف لجنة مهام

 : يلي آما النار إطالق وقف لجنة مهام تكون .348
i. المسلحة؛ قواتها وتصرف ،الدائم النار إطالق وقف بموجب بالتزاماتها األطراف وفاء مراقبة 
ii. منه؛ والتحقق ومراقبته الدائم النار إطالق وقف لتنفيذ التخطيط تنسيق 
iii. آافة على والموافقة الحوادث، مخاطر تقليص أجل من األطراف قوات تحرآات لكافة مسارات تحديد 

 ساعة؛ 72 عن مدته تقل ال مسبق إخطار بموجب األطراف، تطلبها التي التحرآات
iv. األلغام؛ إزالة عمليات دعم 
v. والمناطق السالح منزوعة والمناطق األطراف، قوات مواقع توضح التي الرئيسية الخريطة إصدار 

 ؛رئيسها عبر المضيفة، والمجتمعات النازحين بمعسكرات المحيطة
vi. وتسويتها؛ وتحليلها منها، والتحقق النار إطالق وقف بانتهاآات الصلة ذات الشكاوى َتَلقي 
vii. هو آما المحظورة، األعمال من أياَّ األطراف من أيٌّ ارَتكب ما إذا باالنتهاآات، تقارير إصدار 

 ؛النار إطالق وقف في عليه منصوص
viii. ؛الدائم النار إطالق وقف حول معلومات نشر في المساعدة 
ix. آيفما دمجهم، وإعادة وتسريحهم السابقين المقاتلين سالح نزع األطراف؛دعم بين اتصال آقناة العمل 

 .األطراف اتفق ومتى
 

 النار إطالق وقف لجنة تشكيل

 :التالي النحو على النار إطالق وقف لجنة تتكون  .349
i. رئيسًا  -          اليوناميد قوات قائد 

ii. أعضاًء -         طرف آل من أعضاء ثالثة 

iii. عضوًا  -          قطر دولة عن واحد ممثل 

 

 أي اليوناميد، أقسام/مكونات من أخرى أقسام/مكونات من ممثلين االقتضاء، حسب الرئيس، يختار  .350
 لهم ليس آأعضاء قانوني ومكتب ،السياسية الشؤون وإدارة اإلنسانية، المساعدات اتصال ومكتب الشرطة،

 .التصويت حق
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 وقف لتنفيذ مهمًا مكونًا المراقبون ُيعد. الحق وقت في وتشكيلهم المراقبين عدد تقرر أن لألطراف يجوز  .351
. المشورة لهم يقدمون آما واألطراف، النار إطالق وقف ةلجن عمل ييسرون إنهم إذ ،الدائم النار إطالق
 ويجوز. منفردة دول أو إقليمية/دولية منظمات الحصر، ال المثال سبيل على المراقبون، يضم أن ويجوز

 الفرعية، النار إطالق وقف ولجان النار، إطالق وقف للجنة العلنية الجلسات حضور للمراقبين
 ارتأت ما حال المغلقة، االجتماعات/الجلسات مجريات على المراقبين إطالع يتم آما. واجتماعاتها
 .عليه واتفقت مالئمًا ذلك األطراف

 

 النار إطالق وقف لجنة رئيس

 .مهامه القوات قائد نائب يؤدي غيابه حال وفي. النار إطالق وقف لجنة رئاسة اليوناميد قوات قائد يتولى .352

 

 النار إطالق وقف لجنة رئيس واجبات

 : يلي ما ومسؤولياته الرئيس واجبات تتضمن   .353
i. ؛النار إطالق وقف لجنة اجتماعات آافة رئاسة 

ii.  النار؛ إطالق وقف لجنة أنشطة برنامج وضع 

iii.  ؛وتوصياتهما المشترآة واللجنة النار إطالق وقف لجنة من آل قرارات تنفيذ ضمان 

iv. ذلك آان حيثما النار إطالق وقف لجنة مستوى على تكميلية أو مستقلة تحقيقات بإجراء األوامر إصدار 
 ؛ًامالئم

v.  المشترآة؛ اللجنة إلى أسبوعية تقارير رفع ضمان 

vi. واالمتناع المحلية موالنُّظ القوانين الحترام المناسبة التدابير النار إطالق وقف لجنة أعضاء اتخاذ ضمان 
 .لواجباتهم والدولية الحيادية الطبيعة مع يتناسب ال نشاط أو عمل أي عن

 االجتماعات

 هذه وُتعقد. األطراف طلب أو اللجنة رئيس دعوة على بناًء النار إطالق وقف لجنة اجتماعات تنعقد  .354
 بموجب االجتماعات وُتجرى. الرئيس يقرره آخر مكان أي في أو الفاشر في اليوناميد مقر في االجتماعات

 :التالية التوجيهية المبادئ
i. الجلسة؛ بداية في االجتماع أعمال جدول ُيعتمد 
ii. على تعذر حال في ولكن باإلجماع، قراراتها وُتتخذ النار إطالق وقف لجنة مداوالت ُتجرى 

 إلى األمر الرئيس يحيل النار، إطالق وقف لجنة أمام ما مسألة حول اتفاق إلى التوصل األطراف
 المشترآة؛ اللجنة عن الصادر بالقرار األطراف تلتزم أن ويجب فيها؛ للفصل المشترآة اللجنة
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iii. ثم الرئيس، ِقبل من وُتوثَّق السكرتير، قبل من االجتماعات محاضر على التوقيع يتم جلسٍة، آل في 
 لألطراف؛ ملزمة وتكون للمحاضر، الحقيقي السجل بأنها إثباتها ليتم التالي االجتماع إلى ُتحَضر

iv. وقف لجنة إلى تقاريرها وُتقدِّم ِبَعينها، بمهام لالضطالع فرعية لجان تشكيل يجوز األمر لزم إذا 
 الرفض؛ أو لالعتماد النار إطالق

v. الرئيس طلب على بناًء التعليقات إبداء للمراقبين يجوز. 

 

 السلوك َمْدونة

 التي السلوك بمدونة األوقات جميع في والمراقبون النار إطالق وقف لجنة أعضاء يلتزم أن المتوقع من .355
 :يلي ما تتضمن

i.  ؛توجيهيًا مبدءًا بوصفها المداوالت أثناء ومهذبة مالئمة لغة استخدام وينبغي الحوار، اعتماد 

ii. إثارتها؛ في يرغبون موضوعات أي بشأن الرئيس يخاطبوا أن األعضاء على ينبغي 

iii. عضو؛ أي قبل من ِعداء أو شخصي هجوم أي ُيقبل لن 

iv. المواعيد؛ في الدقة مراعاة األعضاء آافة على 

v. نيابًة بيانات إصدار أو الصحافة إلى التحدث رالنا إطالق وقف لجنة أعضاء من عضو ألي يحق ال 
 الرئيس؛ من مسبق تفويٍض بدون النار إطالق وقف لجنة عن

vi. قدر على المعرفة أساس على إال تداولها يجري وال ،سرية النار إطالق وقف لجنة مداوالت تكون 
 الحاجة؛

vii.  األطراف؛ من أيٍّ بمصداقية تضر قد التي التصرفات تجنب 

viii.  قبل واألطفال، النساء فيهم بمن المقيمين، المدنيين من وغيرهم دارفور مواطني مصالح وضع 
 الشخصية؛ االعتبارات

ix. حدوده في والتصرف النار إطالق وقف لجنة تفويض فهم. 

 

 النار إطالق لوقف القطاعية الفرعية اللجان وآافة النار إطالق وقف لجنة سكرتارية أعمال الرئيس يراقب  .356
 النار إطالق وقف لجنة سكرتارية ورئيس القطاعيون القادة ويكون. االتفاق هذا في الوارد التعريف بحسب

 . سيطرتهم تحت الواقعة النار إطالق وقف لجنة موارد إدارة بشأن اللجنة رئيس أمام مباشرة مسؤولين
 

 ومجموعات النار إطالق لوقف يةالقطاع الفرعية اللجان على والرقابة السيطرة القطاعيون القادة يمارس  .357
. الرئيس أمام مسؤولين القطاعيون القادة ويظل منهم، بكل الخاصة المسؤولية منطقة حدود في قعاالمو قفر
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 عن الرئيس إلى االنتهاآات بشأن النار إطالق وقف للجنة القطاعية الفرعية اللجان ُتِعدها التي التقارير وُترَفع
 .النار إطالق وقف لجنة سكرتارية طريق

 
 النار إطالق لوقف القطاعية الفرعية اللجان

 لضمان ًا؛نساء تضم أن على عليها، ويبقي النار إطالق لوقف قطاعية فرعية لجنة ينشئ أن قطاع آل على .358
 اللجنة رئيس يرأسها سكرتارية القطاعات وُتنشئ. بفاعلية التقارير رفع دورة واآتمال التحقيقات إجراء
 مختلف لتضم المواقع فرق مجموعاُت وُتشكَّل. النار إطالق وقف لجنة سكرتارية غرار على الفرعية
 والتحقيق الحوادث عن لإلبالغ رئيسية آمصادر نساء، وتضم الوحدة،/الفرعية الوحدة مستوى على العناصر

 .الدائم النار إطالق وقف انتهاآات في
 

 القطاعية الفرعية النار إطالق وقف لجان مهام

 :هي القطاعية الفرعية النار إطالق وقف للجان الرئيسية المهام  .359
i. إطالق وقفل طبًقا ،المسؤولية منطقة قطاع حدود في اللتزاماتها األطراف احترام على اإلشراف 

 ؛الدائم النار

ii. وإجراء منها، والتحقق األطراف، بين تقع التي بها المدعي واالنتهاآات الخالفات في النظر 
 .الدائم النار إطالق وقف التفاق وفقًا بذلك، التقارير ورفع بشأنها، التحقيقات

iii. وتوجيهاتها؛ النار إطالق وقف لجنة سياسة تطبيق 

iv. في الرئيس بمقرها النار إطالق وقف لجنة إلى تحل لم التي الشكاوى وإحالة دورية تقارير إعداد 
 النزاع؛ قيد للقضية آامٍل شرٍح مع الفاشر

v. إطالق وقف في عليه منصوص هو آما االنتهاآات، في التحقيقات إجراء بمسؤولية االضطالع 
 ؛الدائم النار

vi. الفرق مواقع مجموعات إلى المهام/الواجبات إسناد. 

 

 . فيها للفصل النار إطالق وقف لجنة إلى ُتحال ،محددة مسألة شأنب اآلراء في التوافق تعذر حالة في  .360

 

 التشــكيــل

 :التالين األعضاء النار إطالق لوقف القطاعية الفرعية اللجنة تضم  .361
i. رئيسًا                                القطاع قائد 

ii. أعضاًء                    طرف آل عن اثنين ممثلين 
iii. سكرتير 
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iv. التصويت بحق يتمتعون ال الصلة ذات اليوناميد مكونات بين من مختارين أعضاء. 

 التقارير

 تغطي تقارير النار طالقإ وقف لجنة سكرتارية إلى النار إطالق لوقف القطاعية الفرعية اللجان ترفع  .362
 وذلك ،به معمول آخر اتفاق أي في أو النار، إطالق وقف عليه يؤآد لما طبًقا النار إطالق وقف انتهاآات
 :اآلتية النقاط األقل على التقرير يغطي أن ويجب). مساًء الرابعة( 16:00 الساعة بحلول يوميًا
i. االنتهاك؛ نوع/طبيعة 
ii. وقوعه؛ ومكان زمان 

iii. الحدث؛ في المتورطة األطراف/الطرف 

iv. مؤآد؛ غير أو مؤآًدا الحدث آان إن ما 

v. اليوناميد؛ إجراءات 

vi. صلة ذات أخرى معلومات/حقائق أي. 

 

 النار إطالق وقف مواقع فرق مجموعات

 عن تصورًا النار إطالق لوقف القطاعية الفرعية اللجنة إلى النار إطالق وقف مواقع فرق مجموعات تقدم  .363
 به تضطلع أن يجب الذي بالدور واعترافًا. البعثة داخل النزاع لتسوية األول المستوى بصفتها وتعمل الموقع،
 في نساًء النار إطالق وقف مواقع فرق مجموعات من مجموعة آل تضم واألمن، السلم عملية في المرأة

 .عضويتها
 

 إطالق لوقف األطراف امتثال على اإلشراف بمسؤولية النار إطالق وقف مواقع فرق مجموعات تكلف .364
 من ذلك ويتحقق مسؤولياتها، مناطق ضمن النار، إطالق وقف اتفاق في عليه المنصوص النحو على النار،
 التقارير ورفع والتحقق والتحقيق المتبادل واالتصال والتفتيش والزيارات الدوريات وتسيير المراقبة خالل
 .وإشرافها النار إطالق لوقف القطاعية الفرعية اللجنة توجيهات على بناًء البالغات وتقديم

 

 النار إطالق وقف مواقع فرق مجموعات تشكيل

 :اآلتية العناصر من الفرعية الوحدة مستوى على النار إطالق وقف فريق موقع يتكون  .365
i. رئيسًا -   العسكريين المراقبين فريق قائد 
ii. أعضاء -                       طرف آل عن اثنين ممثلين 

 

 المشترآة اللجنة: 65 المادة
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 الخاص الممثل نائب مهامه يتولى غيابه، حال وفي اللجنة، رئاسة لليوناميد المشترك الخاص الممثل يتولى  .366
 :يلي مما اللجنة وتتألف. المشترك
i. رئيسًا -           لليوناميد المشترك الخاص الممثل 

ii. عضوًا -             قطر دولة 
iii. أعضاء -                        طرف آل عن ممثلين ثالثة 
iv. عضوًا -             العربية الدول جامعة 
v. عضوًا -                                      األوربي االتحاد 

vi. سر أمين -             لليوناميد السياسية  الشؤون 
 

 . االقتضاء عند ،المشترآة اللجنة لمخاطبة دعوتها للرئيس ويجوز المراقب، بوضع التالية الدول تتمتع .367

i. آندا؛ 
ii. ؛الصين 
iii. النرويج. 

 

 المرجعية الشروط/المهام

 النار، إطالق وقف لجنة من إليها ُتحال والتي األطراف، بين تنشأ التي النزاعات لحل اللجنة تؤسَّس  .368
 .النهائية األمنية الترتيبات ألحكام الفعال التنفيذ لضمان وآذلك

 
 :اآلتية المهام اللجنة تؤدي  .369

i. ؛االتفاق هذا في عليها المنصوص النهائية األمنية والترتيبات النار إطالق وقف تنفيذ متابعة 
ii. الضرورة عند النهائية األمنية والترتيبات الدائم النار إطالق وقف أحكام تفسير مسؤولية . 

iii. لجنة على يتعذر والتي األطراف قبل من المقدمة الشكاوى وقبول واالنتهاآات، المخالفات في البت 
 في للتحقيق المحاوالت آل وُتبذل. بشأنها القرارات واتخاذ مالئم نحو على تناولها النار إطالق وقف

 مستوى؛ أدنى على وباإلجماع التعاون بطريق وتسويتها آامٍل نحٍو على الخالفية القضايا
iv. المتحدة واألمم اإلفريقي االتحاد اللجنة تخِطر الجسيمة، االنتهاآات حالة في . 
v. االستماع اللجنة تضمن ،)2000( 1325 رقم المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرار مع يتوافق بما 

 من عنها يتمخض ما وجبر خاص، نحو على واألطفال النساء على تؤثر التي العنف أشكال آافة إلى
 والكفاءة؛ الجنس اعتبارات بمراعاة يتسم بأسلوب أضرار

vi. أو النهائية األمنية والترتيبات النار إطالق وقف تنفيذ يعيق أن شأنه من مستجد أي إلى االنتباه لفت 
 ذلك؛ تكرار لتجنب تدابير واتخاذ به، يخل

vii. وقف انتهاآات عن المسؤولين حيال اتخاذها يتعين التي المناسبة التدابير بشأن التوصيات تقديم 
 ؛النار إطالق



 

73 
 

viii. االتفاق روح مع يتالئم بما مناسبًة المشترآة اللجنة تراها قد إضافية وظائف أية. 

 

 االجتماعـــات

 .اللجنة عليها توافق دولة أية في ،استثنائية بصورة أو الفاشر، في اليوناميد مقر في اجتماعاتها اللجنة تعقد .370
 والوثائق األعمال بجدول األعضاء يبلَّغ أن يجب. اجتماع آل عقب تقريرًا وتصدر شهريًا اللجنة تجتمع  .371

 عدم مع طارئة، اجتماعاٍت عقد إلى اللجنة وتدعو. األقل على أيام بسبعة اجتماع آل قبل الصلة ذات
 اجتماٍع عقد اللجنة من تطلب أن ألطرافا من يأل ويجوز. الضرورة عند المسبق اإلخطار بشرط االلتزام
 .الضرورة عند طارٍئ

 .النار إطالق وقف بانتهاآات يتعلق فيما المتخذة التدابير بشأن اللجنة توصيات بتنفيذ األطراف تلتزم  .372
 .وقواعدها أعضائها على اللجنة تقارير األطراف توزع  .373
 هذا في الصلة ذات األحكام تنفيذ في المحرز التقدم حول منتظمة بصورة عامة بيانات اللجنة تصدر  .374

 .االتفاق
 رئيس يتخذ ،توافق إلى األطراف وصول تعذر حال وفي. اآلراء بتوافق قراراتها المشترآة اللجنة تصدر  .375

 العليا المصلحة يحقق بما ،المراقبين مع وبالتشاور ،اللجنة في الدوليين األعضاء مع القرار، اللجنة
 . لألطراف ملزمًا القرار يكونو النار، إطالق وقف على للمحافظة

 

 النهائية األمنية الترتيبات

 األسلحة على المحدودة المراقبةو االنتشار وإعادة االرتباط فك: 66 المادة
 :عامة أحكام

 القوات نشر وإعادة العسكري االرتباط لفك مالئمة عمليات يقتضي النار إطالق وقف أن األطراف تدرك  .376
 .األسلحة على المحدودة والمراقبة

 خالل ومن ،مالئمة أمنية ضمانات مع تبادلي، أساس وعلى تدريجية خطوات على النار إطالق وقف يتم  .377
 .اليوناميد جانب من وبتحقق ،النار إطالق وقف لجنة في إليها التوصل يتم اتفاقات

 تشرف آما. العمليات على واإلشراف واإلدارة والتنسيق التخطيط بمسؤولية النار إطالق وقف لجنة تضطلع .378
 .واالتفاقات القرارات تنفيذ على النار إطالق وقف لجنة

 :التالي بالتسلسل العمليات تتم  .379
i. التحقق؛ ذلك في بما االنتشار وإعادة االرتباط لفك اإلعداد 

ii. االرتباط فك: 1 المرحلة 

iii. االنتشار إعادة: 2 المرحلة 

iv. األسلحة على المراقبة: 3 المرحلة 
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 وضمان المراحل، بهذه الصلة ذات والقواعد الخطط مكونات بكافة الميدانيين قادتهم إخطار األطراف على  .380
 .القواعد بهذه االلتزام

 المواقع هذه تحديد ويتم الدقة، وجه على قواتها بمواقع النار إطالق وقف لجنة رئيس إخطار األطراف على .381
 هذه وتخضع. سرية اليوناميد بها تحتفظ االتفاق هذا من لنسخة آُملحق ُترفق التي الخرائط على بوضوٍح
 .الرئيسية الخريطة في ُتحدد وسوف اليوناميد جانب من للتحقق المواقع

 لجنة رئيسل يجوز ذلك، بعدو. األولى المرة في اليوناميد تحدده لما طبقًا الرئيسية بالخريطة األطراف تلتزم  .382
 .األطراف مع بالتشاور  الخريطة على تعديالت إدخال النار إطالق وقف

 منزوعة والمناطق الحرآات، معسكرات عن معدلة بخرائط األطراف النار إطالق وقف لجنة رئيس يزوِّد  .383
 .االنتشار إعادة ومناطق العازلة، والمناطق السالح، منزوعة اإلنسانية اإلمدادات ومسارات السالح،

 
 :يلي لما طبًقا والمؤن واإلمدادات واألسلحة القوات لتحرك الرئيسية بالقواعد األطراف تلتزم .384

i. تحرك على لجنةال توافق أن ويجب ساعة، 72 بمدة التحرك قبل النار إطالق وقف لجنة إخطار يتم 
 ؛)االنتشار إعادة( الثانية والمرحلة) االرتباط فك( األولى المرحلة أثناء المسلحين الجنود

ii. 7 والفئة 5 الفئة تحرك على وتوافق ساعة 72 بمدة التحرك قبل النار إطالق وقف لجنة إخطار يتم 
 فك( األولى المرحلة أثناء منها، أو بداخلها أو ،)المناطق( المنطقة إلى) األسلحة نظمو الذخيرة(

 ؛)االنتشار إعادة( الثانية والمرحلة) االرتباط

iii.  الطعام( 1 الفئة المراحل، هذه أثناء منها والصادرة المناطق هذه إلى الواردة المعتادة للمؤن بالنسبة 
 والفئة ،)التشحيم وزيوت والزيت، الوقود،( 3 والفئة ،)الطبية واإلمدادات المعدات( 2 والفئة ،)والماء

  .ساعة 72 بمدة تحرآها قبل النار إطالق وقف لجنة إخطار الضروري من ،)البناء مواد( 4

 المناطق ذلك في بما الوصول مسارات واستخدام السودان حكومة قبل من القوات وانتشار ترآيز يستثنى .385
 أن حالة في ولكن. قيود أي من دارفور في الحدود حماية ألغراض العازلة، والمناطق السالح منزوعة
 السودان حكومة تقوم الحرآات، إحدى قوات عليها تسيطر منطقة في الدخوَل االنتشار إعادة تستدعي
 . المعني الطرف بإخطار

 أي ضد االتفاق هذا حماية ألغراض المسارات واستغالل األطراف قبل من القوات ونشر ترآيز يخضع .386
 . ومراقبتها اليوناميد إلخطار أيضًا يخضع آما النار؛ إطالق وقف لجنة لموافقة عدائية، أنشطة

 انتشار، إعادة منطقة أو عازلة، منطقة أو السالح، منزوعة منطقة أية إلى الدخول الحكومة لقوات يجوز وال .387
 . النار إطالق وقف لجنة من آتابي إذن بدون الحرآات إحدى لقوات تجميٍع منطقة أو

 األسلحة، على المحدودة والمراقبة االنتشار وإعادة االرتباط فك بعمليات المعنية للقواعد خرق أي يعتبر .388
 .النار إطالق لوقف انتهاك بمثابة الفصل، هذا في ردةالوا

 

 االنتشار وإعادة االرتباط لفك اإلعداد: 67 المادة
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 واالتصال القرار صنع

 وتسوية القرارات اتخاذ إلى جاهدًة النار إطالق وقف لجنة تسعى االنتشار، وإعادة االرتباط لفك استعدادًا .389
 .بالتوافق النزاعات

 المشترآة اللجنة إلى النزاع النار إطالق وقف لجنة رئيس يحيل ،توافق إلى األطراف توصل عدم حالة في  .390
 .اللجنة عن الصادرة بالقرارات األطراف وتلتزم. فيه للبت

 السالح، منزوعة بالمناطق الصلة ذات واالتفاقيات القرارات آافة أن النار إطالق وقف لجنة رئيس يضمن  .391
 النظام بإحداثيات خرائط على بوضوح الحدود ُمرسَّمة االنتشار، إعادة ومناطق العازلة، والمناطق
 األطراف، بيد نفسها الخرائط أن من التأآد الرئيس ويضمن. بدقة )GPS( المواقع لتحديد العالمي

 .نفسها وبالترسيمات
 بين واألمان بالفعالية يتسم التصاالتل نظامًا الحكومة، مع بالتنسيق النار، إطالق وقف لجنة رئيس ينشئ   .392

 .واألطراف النار إطالق وقف لجنة

 
 التحقـُّــق

 من الواردة المعلومات من تتحقق أن اليوناميد على الشاملة، النهائية األمنية الترتيبات تنفيذ ألغراض .393
 ذلك في بما قواتها، وحجم وأنواعها األسلحة وعدد تها،ومعدا األطراف مواقع ذلك في بما األطراف،

 إطالق وقف ولجنة اليوناميد تطلبها قد التي المعلومات من ذلك وغير ا،صفوفه بين أطفال أي وجود
 والرقابة االنتشار، وإعادة ،االرتباط وفك اإلعداد مرحلتي أثناء سرية المعلومات هذه وتبقى. النار

 .والتسريح الدمج بداية حتى النار إطاق وقف لجنة رئيس على المعلومات هذه تقتصر. لألسلحة المحدودة
 

 تقل ال التي الوحدات على سيطرتها تحت الواقعة المناطق ومن الحرآات قوات من التحقق عملية قتصرت  .394
 الفرعية الوحدات أو جنديًا؛) وخمسين مائة( 150  من عادًة تتألف والتي سرية، مستوى عن حجمها في
 للمنطقة بالنسبة شرًطا الفرعية الوحدة/الوحدة لتلك المتواصلة السيطرة فترة وُتعدُّ .مكافئة قدرات ذات

 .الحرآات لسيطرة للخضوع مؤهلة لتصبح

 

 الخطط

 االرتباط فك: األولى المرحلة

 :اآلتية الخطوات االرتباط فك عملية تتضمن  .395
i. حدودها ترسيم تم آما ،لألطراف المخصصة المناطق على وأنشطتها األطراف تحرآات تقتصر 

 ؛الرئيسية الخرائط على وإيضاحها
ii. مواقع حول السالح منزوعة مناطق النار إطالق وقف لجنة رئيس ينشئ األطراف، مع بالتشاور 

 اإلنسانية؛ للمساعدات المختارة المسارات وبمحاذاة المضيفة، والمجتمعات النازحين مخيمات
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iii. األطراف، قوات بين عازلة مناطق النار إطالق وقف لجنة رئيس ينشئ األطراف، مع التشاور بعد 
 ضروريًا؛ ذلك آان حيثما مكثفة، صراعات تشهد التي المناطق وفي

iv. إطالق بوقف نفوذها أو لسيطرتها الخاضعة المسلحة والميليشيات المجموعات التزام األطراف تضمن 
 له؛ وامتثالها النار

v. جديدة مسلحة ميليشيا أو مجموعة أية ينشئ وال عسكرية أنشطة بأية طرف أي يقوم ال. 

 
 دارفور في أجانب مسلحين مقاتلين وجود

 لهذا محتمًال تهديدًا ويشكل واألمن، للسلم خطيرًا تحديًا دارفور في أجانب مسلحين مقاتلين وجود يمثل .396
 المجموعات، هذه على للسيطرة المالئمة التدابير السودان حكومة تتخذ ،)385( الفقرة مع اتساقًا. االتفاق
 .موطنها إلى وإعادتها وتحييدها، سالحها، ونزع

 المقاتلين وجود على للسيطرة المجاورة الدول مع بالتعاون اتخاذه يتم الذي اإلجراءب علمًا األطراف تأخذ  .397
 .المبادرة دعم على وتتفق دارفور، في األجانب المسلحين

 

 : الثانية المرحلة

 االنتشار إعادة

 :اآلتية األنشطة االنتشار إعادة عملية تتضمن  .398
i. إعادة ومناطق عازلة مناطق بإنشاء األطراف، مع بالتشاور النار، إطالق وقف لجنة رئيس قيام 

 االنتشار؛
ii. االنتشار إعادة أماآن وفي العازلة المناطق عن بعيدًا وأسلحتها قواتها نشر بإعادة األطراف قيام 

 الخاصة؛
iii. فيها؛ دوريات وبتسيير العازلة المناطق بمراقبة اليوناميد قيام 
iv. األساسية الخدمات على المدنيين وحصول األساسية الخدمات توفير استعادة. 

 
  المسلحة تالميليشيا مجموعات سالح نزع

 المراقبة تدابير لتنفيذ ًاأساسي ًاشرط ذلك باعتبار وحلها المسلحة تالميليشيا مجموعات آل سالح نزع يتم  .399
 مسؤولة السودان حكومة تكون. دارفور أنحاء مختلف في السالم تحقيق ولضمان األسلحة على الشاملة
 النار إطالق وقف للجنة شاملة خطة السودان حكومة تقدم الصدد، هذا وفي. المليشيات سالح نزع عن
 والعصابات شرعي، غير بشكل المسلحين األشخاص ولمحاربة وحلها، المسلحة الميليشيات سالح لنزع

 في عملياتها تنفذ والتي سواء، حد على والمحلية األجنبية القانون، عن الخارجة األخرى والمجموعات
 الخطة وتتضمن. الدمج مرحلة بداية قبل األمر هذا الستكمال اتخاذها يتم تدابير الخطة تتضمن. دارفور
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 واقتصاديًا، اجتماعيًا إدماجها وإعادة حلها تم التي وعاتالمجم هذه أعضاء تأهيل إلعادة تدابير أيضًا
 .التجميع مناطق في الرجال عن النساء وفصل

 المرحلة بدء قبل عليها والموافقة باستعراضها ليقوم النار إطالق وقف لجنة لرئيس الخطة هذه دمّقُت .400
 .الخطة في الزمني للجدول وفقًا وتنفذ ،)1(

 ومحاربة ذلك، من والتحقق وحلها الميليشيات مجموعات سالح نزع برصد النار إطالق وقف لجنة تقوم  .401
 وفقًا القانون، عن الخارجة األخرى والمجموعات والعصابات، شرعي، غير بشكل المسلحين األشخاص

 .عليها المتفق للخطة
 

 :  3 المرحلة

 لألسلحة المحدودة المراقبة

 التابعة القوات تجميع وقبل منها، بكل الخاصة االنتشار إعادة مناطق في األطراف قوات نشر إعادة بعد  .402
 :لألسلحة المحدودة بالمراقبة الخاصة التالية التدابير اتخاذ يتم للحرآات،

i. الصلة ذات والذخيرة والمدفعية، طاقم، يديرها التي وتلك المدى طويلة أسلحتها بتخزين الحرآات تقوم 
 على التفتيش إجراء اليوناميد وتتولى لذلك، النار إطالق وقف لجنة رئيس يخصصها آمنة مواقع في

 في دمجهم في الشروع حتى الشخصية بأسلحتهم الحرآات في المقاتلون ويحتفظ. الوحدة مستوى
 الشرطة؛ وقوات السودانية المسلحة القوات

ii. وتلك المدى طويلة األسلحة مؤقتة بصفة فيها تخزن التي المواقع اليوناميد تعد األطراف، مع بالتشاور 
 األسلحة هذه تخزين بمراقبة اليوناميد وتقوم  .الصلة ذات والذخيرة والمدفعية، طاقم، يديرها التي

 ؛التفتيش قيد عليها وتبقي والذخيرة

iii. المتطلبات ويحدد األسلحة، على المراقبة عملية على باإلشراف النار إطالق وقف لجنة رئيس يقوم 
 يجب التي والذخيرة والمدفعية األسلحة، تحديد ذلك في بما ،التفتيش بإجراء الخاصة واإلجراءات

 .الدقة وجه على تخزينها
 

 المشترك التنسيق آلية
 من التحقق بعد مشترك تنسيق آلية األطراف تنشئ دارفور، في األمن وصون الثقة بناء ألغراض تحقيقًا .403

 من الصارم التوجيه تحت وتعمل الدمج، عملية بدء حتى المفعول ةساري اآللية هذه وتظل. الحرآات قوات
 .النار إطالق وقف لجنة

 

 :التالية المهام المشترك التنسيق آلية تتولى  .404
i. االتفاق؛ هذا لتنفيذ محتمل تهديد ألي التصدي في والخطوات الجهود تنسيق 
ii. صلة؛ ذات أخرى معلومات وأية االستخباراتية المعلومات تبادل 
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iii. االنتشار إعادة مناطق في أمنها وصون الحرآات قوات تنظيم إلى الرامية التدابير على اإلشراف 
 تجميعها؛ ومنطقة

iv. مع وبالتعاون األطراف عليه اتفقت الذي النحو على العسكري غير اللوجيستي الدعم توزيع تيسير 
 المشترآة؛ اللوجيستي التنسيق لجنة

v. مراحل بتسلسل وتعريفهم لسيطرتهم، الخاضعة والقوات الميدان قادة بين االتفاق هذا أحكام نشر تيسير 
 تنفيذها؛

vi. عليها؛ يتفق أخرى مهام أية 

 

 العازلة والمناطق السالح منزوعة المناطق: 68 المادة

 :العامة االلتزامات

 :يلي بما االتزامه مجددًا األطراف ؤآدت .405
i. والالجئين؛ النازحين ذلك في بمن المدنيين حقوق احترام 
ii. وأمنهم؛ ورفاههم النازحين ذلك في بما المدنيين، بسالمة تضر أنشطة بأية القيام عدم 
iii. للخطر؛ تعرضها أو دارفور في اإلنسانية العمليات تعيق التي األنشطة عن اإلحجام 
iv. األصلية؛ مواطنهم إلى والالجئين للنازحين والمستدامة اآلمنة الطوعية للعودة مواتية بيئة تهيئة 
v. مسلحة بقوات المرتبطون ذلك في بمن واألطفال، المعاقين، واألشخاص ،للنساء خاصة حماية توفير 

 . الخاصة االحتياجات ذوو اآلخرون واألشخاص مسلحة، ومجموعات
 

 السالح منزوعة المناطق

 :اآلتية للقواعد خاضعة السالح منزوعة المنطقة تكون أن ينبغي ،)385( بالفقرة المساس دون  .406
i. إال ،ميليشيا أو أخرى مسلحة مجموعة يةأ أو األطراف من ألي تابعة قوات أية المنطقة هذه في توجد ال 

 اليوناميد؛ وبمرافقة النار إطالق وقف لجنة من بإذٍن آان إذا

ii. وبمرافقة النار إطالق وقف لجنة من بإذن آان إذا إال أسلحة أية يحمل أن شخص ألي ينبغي ال 
 اليوناميد؛

iii. أو المطارات إلى المؤدية الطرق وال حضرية، مناطق أية السالح منزوعة المنطقة محيط تضمني ال 
  ؛السودان لحكومة الكاملة المسؤولية ضمن تقع التي التأمين خطة في متضمنة حضرية مواقع

iv. األطراف؛ مع التشاور بعد السالح منزوعة المناطق حدود النار إطالق وقف لجنة رئيس يحدِّد 

v. انتشار إعادة عملية آانت إذا ما اللجنة، أعضاء مع بالتشاور النار، إطالق وقف لجنة رئيس يقرر 
 ضروريًا؛ إجراءًا تعد األطراف من أي قوات
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vi. إعادة عملية بأية الصلة ذات التدابير اللجنة، أعضاء مع بالتشاور النار، إطالق وقف لجنة رئيس يقرر 
  هذه؛ االنتشار إعادة بعملية الخاص الزمني اإلطار إلى باإلضافة مطلوبة، انتشار

vii. النار إطالق لوقف انتهاًآا السالح منزوعة بالمناطق متعلقة انتهاآات أية النار إطالق وقف لجنة تعتبر. 

 

 معسكرات بمواقع المحيطة السالح منزوعة بالمناطق يتعلق فيما التالية بالمسؤوليات اليوناميد تنهض .407
 :اإلنسانية المساعدات إمداد وطرق المضيفة والمجتمعات النازحين
i. السودان حكومة لسلطة الخاضعة المناطق في السودان شرطة قوات مع خطًة، اليوناميد تضع، 

 أنها وتقر النار إطالق وقف لجنة منها تتحقق التي المناطق في الحرآة في االتصال وضباط
 بمعسكرات المحيطة السالح منزوعة المناطق في الدوريات لتسيير الحرآة، لسلطة خاضعة
  الخطة؛ تنفيذ على واإلشراف المناطق هذه ومراقبة النازحين

ii. السالح منزوعة المناطق في السودان شرطة قواتو لليوناميد تابعة وحداٍت تضم دوريات ُتَسيَّر 
 تحت السودان، شرطة قوات تتولى. السودان حكومة لسيطرة الخاضعة المناطق ضمن الواقعة
 التنفيذية؛ الشرطة وظائف أداء اليوناميد، مراقبة

iii. منزوعة المناطق في الحرآات في اتصال وضباط لليوناميد تابعٍة وحدات تضم دوريات ُتَسيَّر 
 خاضعة أنها وتقر النار إطالق وقف لجنة منها تتحقق التي المناطق ضمن الواقعة السالح
 .الحرآة لسلطة

 

 العازلة المناطق

 العازلة المناطق ومراقبة الدوريات لتسيير وإجراءات قواعد تتضمن خطة النار إطالق وقف لجنة تِعّد .408
 .تنفيذها على اإلشراف وتتولى

 

 للحرآات العسكري غير اللوجستي الدعم: 69 المادة

 تطلب أن يمكنو الدعم، هذا السودان حكومة تَؤمِّن. عسكري غير لوجستيًا دعمًا تطلب أن للحرآات يجوز  .409
 .الصدد بهذا الدوليين الشرآاء من المساعدة

 للمانحين وممثلين واليوناميد األطراف من تتكون اللوجستي للتنسيق مشترآة لجنة بإنشاء اليوناميد تقوم .410
 .الدعم هذا تقديم سبل بتحديد اللجنة وتقوم المساعدة، هذه مثل يقدموا أن يمكن الذين

 :يلي ما اللوجستي للتنسيق المشترآة اللجنة اختصاصات تتضمن  .411
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i. بالمأآل يتعلق فيما الحرآات لقوات اللوجستية بالمتطلبات الخاصة البيانات ومضاهاة جمع 
 تقرره الذي النحو على النقل واحتياجات العالج/الطبية والمؤن والملبس والمأوى والمشرب
  اللجنة؛

ii. ؛وتخزينها الدوليين المانحين من اللوجستية المؤن استالم 

iii. المناسبتين؛ والنوعية بالكمية اللوجستية بالمؤن طلبات تقديم  

iv. منطقة في التوزيع نقاط أو المراآز طريق عن الحرآات قوات على اللوجستية المؤن توزيع 
 ؛التجميع ومناطق االنتشار إعادة

v. قوات إلى العسكرية غير اللوجستية المؤن توفير تحكم التي واإلجراءات القواعد تحديد 
 .الحرآات

 :الدعم هذا تقديم يتم آي التالية المتطلبات استيفاء ينبغي  .412
i. اليوناميد، قوات قائد إلى الصفوف، في وجدوا إن األطفال، ذلك في بما وموقعهم، المقاتلين عدد إعطاء 

 .394و 393 للفقرتين وفقًا لذلك، تبعًا منها التحقق ويتم
ii. عليها االتفاق ويتم إليها، الوصول يسهل المقاتلين، من آبيرة ألعداد مواقع تحديد .   

 

   دارفور في اإلنسانية العملياتو النازحين معسكرات أمن: 70 المادة

ات المجتمعات     متطوعين، منبتجنيد  لتشاور مع سلطة دارفور اإلقليميةتقوم حكومة السودان، با .413 اء وبن أبن
المجتمعية لتشارك في حفظ أمن وسالمة معسكرات   لشرطةالعائدين، ل والالجئين ،ومن النازحين ،المحلية

 . تدريب الشرطة المجتمعيةتساهم اليوناميد في . النازحين وقرى العودة الطوعية

 تؤآدو الخطر، إلى دارفور في اإلنسانية العمليات تعرض قد أعمال أية عن االمتناع على األطراف تتفق .414
 وضمان تعويق، دون اإلنسانية والمساعدات السلع تدفق لضمان المناسبة األمنية األوضاع بتهيئة تزامهاال

 آمنة طوعية عودة والالجئين النازحين لعودة مواتية بيئة وتهيئة النازحين، معسكرات في األمن توفر
 .األصلية مواطنهم إلى ومستدامة

 . وأمنهم مهورفاه النازحين سالمةب تضر أنشطة بأية القيام عن األطراف قوات تمتنع .415
 

 المدنيين بأسلحة التحكم: 71 المادة

 من بدعم األطراف، تضع واسع، نطاق على دارفور في المدنيين أيدي في صغيرةال سلحةاأل النتشار نظرًا  .416
 أسلحة على الطوعية السيطرة برنامج لتنفيذ وخططًا استراتيجيًة واليوناميد، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
 .المدنيين

 السودان لحكومة ويجوز. المدنيين أسلحة على السيطرة لبرامج الالزمة الموارد بتعبئة السودان حكومة تقوم .417
 .الدولية المنظمات من مساعدة تطلب أن
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 السودانية المسلحة القوات في والدمج ،دمجهم وإعادة وتسريحهم السابقين المقاتلين سالح نزع: 72 المادة
 الشرطة وقوات

 عامة أحكام

 الثالثة، المرحلة بعد المحددة التجميع مناطق في والدمج ،الدمج وإعادة والتسريح السالح نزع عملية تجري .418
 اليوناميد، تضع. الحرآات قوات من جزءًا آونهم من التحقق تم الذين السابقين المقاتلين مع فقط وذلك

 :يلي ما تتضمن التجميع لمناطق خطًة الحرآات، مع بالتشاور
i. ومواقعها؛ وعددها، التجميع مناطق حجم 
ii. المقاتالت بالنساء الخاصة االحتياجات مراعاة مع التجميع، مناطق في المطلوبة المواصفات 

 السابقات؛
iii. اللوجستي؛ الدعم إيصال إمكانية 
iv. النار إطالق وقف لجنة تخصص. عليها للموافقة النار إطالق وقف للجنة الخطة هذه اليوناميد تقدم 

 .الخطة ضوء في التجمخ مناطق
 

 وأمنهم وانضباطهم التجميع أماآن في السابقين المقاتلين أوضاع إدارة عن مسؤولة الحرآات تكون  .419
 .الداخلي

 إلى الصلة ذات والذخيرة طاقم، يديرها التي واألسلحة المدفعية أسلحةو المدى طويلة األسلحة ُتنقل ال  .420
 .التجميع مناطق

 . والدمج والتسريح السالح نزع عمليتي وأثناء التجميع مناطق نشاءإل اللوجستي الدعم ُيقدَّم  .421
 منهم التحقق تم الذين المقاتلون ينتقل التجميع، مناطق وإنشاء والتسجيل التحقق عملية استكمال فور  .422

 العملية اليوناميد وتدعم. صغيرة أسلحة إال بحوزتهم وليس التجميع، مناطق إلى لهذا وفقًا وتسجيلهم
 .وتراقبها

 يستوفون ال الذين أو المدنية، الحياة إلى العودة في الراغبين السابقين المقاتلين السودان حكومة تساعد  .423
 الدمج إلعادة فرص بتوفير الشرطة، وقوات السودانية المسلحة القوات إلى لالنضمام تؤهلهم التي المعايير

 .واالقتصادي االجتماعي

 . المساعدة لتلقي المستهدفين السابقين المقاتلين أهلية تقرير عند واإلنصاف والشفافية العدالة تحري ينبغي  .424

 تعزيز يتم آما. للحرآات السابقة انتماءاتهم عن النظر ِبغضِّ المساواة قدم على السابقون المقاتلون ُيعامل  .425
 عملية وتتم. طوعيًا االندماج إعادة نحو طريقهم يختاروا آي والمعلومات التدريب توفير طريق عن قدراتهم
 .المحلية والمجتمعات العائدين من آل على بالنفع يعود بما مجتمعيٍّ، أساٍس على الدمج إعادة

 المتابعة إجراءات اتخاذ ويشمل البعيد، المدى على مستدامًا يكون بحيث الدمج إعادة برنامج ُيصمَّم  .426
 .مطلوب هو ما بحسب المستمر الدعم وتدابير والمراقبة
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 مجموعات فيها بما المدني، المجتمع ومنظمات المجتمعات في المشارآة على الدمج إعادة برنامج يشجِّع  .427
 على السابقين المقاتلين دمج إعادة واستدامة تحسين في بدورها الضطالعل قدراتها تعزيز بهدف المرأة،

 .واالقتصادي االجتماعي الصعيدين

 والدمج، ،الدمج وإعادة والتسريح السالح نزع لبرنامج واللوجستي المالي الدعم السودان حكومة تقدم  .428
 .الدولي المجتمع من الدعم ذلك حشد إلى تسعى أن لها ويجوز

 .الدمج إعادة مجال في الخاصة النساء احتياجات لتلبية ورصدها خاصة موارد حشد يجري .429

 
  والتسريح السالح نزع

 الدمج وإعادة والتسريح، السالح، بنزع المعنية السودان شمال  مفوضية إنشاء إعادة على األطراف تتفق .430
 .الحرآات من ممثلين لتضم المفوضية نطاق يتوسيع ويتم. الجديد الواقع عكس يتسني آي

 .المناطق آافة في الوقت نفس في تجريه الذي الحرآات قوات من التحققب اليوناميد تقوم .431

 لألمم التابعة الوآاالت من وغيرها اليوناميد بمساعدة الدمج، وإعادة والتسريح السالح، نزع مفوضية تضع .432
  .دمجهم وإعادة وتسريحهم السابقين المقاتلين سالح نزع مراحل وتسلسل التوقيتات تتضمن خطًطا المتحدة،

 حيث والتسريح السالح نزع عند الحرص توخي يتوجب أنه غير. السابقين مقاتليها األطراف تجمع  .433
 :التالي النحو على العملية هذه تجري أن يجب

i. السالم وعملية الدمج، وإعادة والتسريح، السالح، بنزع وتعريفها لها التابعة والقوات القيادات وعي رفع 
 ومسئولياتهم؛ بأدوارهم وآذا

ii. المدمجين؛ غير المقاتلين سالح نزع لعملية التأهل معايير األطراف تقرر 

iii. قدر قصيرة وجدوا، إن المقاتلين، األطفال آافة سراح إطالق عملية مدة تكون أن األطراف تضمن 
 الطفل سالمة اعتبارات تحتل أن ويجب. تسريحهم أو للبالغين سراٍح إطالق أي على تعتمد وأال اإلمكان،
 نحٍو على األطفال ُيفَصل أن ويجب. الرئيسية االعتبارات مرتبة السرية، إلى حاجته وآذا وآرامته،
 ومستقلة؛ ُمَفوَّضٍة مالئمة مدنية عملية إلى ُيسلَّموا وأن البالغين المقاتلين عن عاجٍل

iv. يتم بل. التجميع مناطق إلى العمر من عشرة الثامنة دون هم ممن السابقين المقاتلين األطراف تنقل ال 
 االتفاق؛ هذا على التوقيع قبل ،منفصل نحو على وتسريحهم سراحهم إطالق

v. الخاصة، االحتياجات ذات الفئات دمج وإعادة تسريح بعملية األولوية، سبيل على البدء، األطراف على 
 .والنساء المعاقين السابقين المقاتلين تتضمن والتي

 
 واقتصاديًا اجتماعيًا المدني المجتمع في السابقين المقاتلين دمج إعادة: 73 المادة

 وعلى. واقتصاديًا اجتماعيًا المدني المجتمع في وتسريحهم سالحهم عنز تم ذينال السابقين المقاتلين دمج يعاد .434
 وأن الدولي المجتمع من مساعدات على الحصول إلى تسعى أن وآذا مواردها تحشد أن السودان حكومة
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 الدمج إلعادة مالئمة برامج خالل من المدنية الحياة في السابقين المقاتلين دمج إعادة بمسؤولية تضطلع
 .واالجتماعي االقتصادي

 تدابير تشمل مجتمعية، مقاربة دمجهم وإعادة وتسريحهم السابقين المقاتلين سالح نزع برنامج يتضمن آما  .435
 والتسريح السالح نزع هدف تعزيز أجل من المحلية، للظروف طبًقا وذلك المجتمعي، العنف لمعالجة
 .الدمج وإعادة

. واقتصاديًا اجتماعيًا السابقين المقاتلين دمج عملية في والنزاهة والمساواة والشفافية العدالة مبادئ ُتتَّبع  .436
 من أيٍّ إلى السابقة انتماءاتهم عن النظر بغض متساوية بمعاملة السابقون المقاتلون يحظى ذلك، على عالوًة

 .الحرآات
 .المحلية والمجتمعات العائدون منها يستفيد بحيث مجتمعيٍّ أساٍس على الدمج إعادة عملية تقوم أن يجب  .437
 المحلية المجتمعات مشارآة واقتصاديًا اجتماعيًا السابقين المقاتلين دمج إعادة عملية تضمن أن الحتمي من  .438

 الدمج إعادة استدامة في دورها أداء من لتمكينها المرأة، مجموعات فيها بما المدني، المجتمع ومنظمات
 من وغيرهم المسلحة والمجموعات المسلحة بالقوات المرتبطين والفتيات للفتيان واالقتصادي االجتماعي

 .المتضررين األطفال من الضعيفة الفئات

 أو المسلحة القوات ترآوا الذين والفتيات الفتيان لدعم شاملة آلياٍت الدمج إعادة برامج تشكل أن يجب .439
 األطفال من األضعف الفئات من غيرهم وآذا رسميٍة، وغير رسميٍة عملياٍت خالل من المسلحة الحرآات

 .الصغيرات األمهات مثل حماية، إلى المحتاجين  النزاع من المتضررين

 مثل الخاصة االحتياجات ذات للمجموعات واالقتصادي االجتماعي الدمج إعادة في األولوية تكون أن يجب  .440
 المرتبطين والفتيات والفتيان األرامل، وخاصة المسلحة بالحرآات المرتبطات والنساء المقاتالت النساء

 النزاع من المتضررين األطفال من األضعف الفئات من وغيرهم المسلحة والحرآات المسلحة قواتبال
 .السن وآبار اإلعاقات، ذوي والمقاتلين

 هذه تشمل أن ويجب. مجتمعية مقاربة باتباع الدمج إعادة ليةلعم األمد طويلِة استدامٍة لتحقيق جهوٌد ُتبذل  .441
 .الحاجة بحسب المستمر والدعم للمراقبة إجراءات و للمتابعة بيرًااتد الجهود

 
 الشرطة وقوات السودانية المسلحة القوات في السابقين المقاتلين دمج: 74 المادة
 الدمج مبادئ

 الشرطة قواتو المسلحة القوات في الحرآات قوات من للدمج المؤهلين المقاتلين من عليه يتفق عدد دمج يتم  .442
 .للدمج الفنية اللجنة بمساعدة العدد هذا األطراف يحدد .السودانية

 هيو المستعجل، التدريب ذلك في ابم السابقين، للمقاتلين والتدريب الدعم توفير السودان حكومة على يتعين  .443
 .أعلى رتٍب إلى وترقيتهم قدراتهم تعزيز أجل من التأهيل معايير استيفائهم لضمان ضرورية أمور

 أن الدوليين، والشرآاء والمانحين اليوناميد من تطلب أن الحرآات، مع بالتشاور ،السودان لحكومة يجوز  .444
 آبار ذلك في بما السابقين، المقاتلين لصالح التدريبية مؤسساتها داخل المهني والتأهيل للتدريب الفرص يهيئوا
 .المهنية خبراتهم لتعزيز والشرطة األمن وقوات والجنود الصف وضباط الضباط
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 القوات في ألفرادل تخفيض عملية أي من والشرطة المسلحة القوات في المدمجون السابقون المقاتلون ُيستثنى  .445
 لوائح انتهكوا الذين أولئك عدا فيما الخدمة، من األولى الستة األعوام أثناء الشرطة وقوات السودانية المسلحة

 .سلوآها ومدونات المؤسسات هذه

 وقوات المسلحة القوات إلى االنضمام في يرغبون ال الذين السابقات والمقاتالت نالسابقو المقاتلون يحال .446
 للخدمة القومي المجلس إلى المدنية، الخدمة إلى االنضمام في رغبتهم عن عبَّروا ولكنهم السودانية، الشرطة
 .المناسب المكان في ووضعهم للتقييم الدمج وإعادة يحوالتسر السالح نزع مفوضية تقرره ما بحسب المدنية

 وفروع األرآان هيئة رئاسة مكتب في مناصب السابقين المقاتلين من عدٌد يتقلد بأن السودان حكومة تلتزم .447
 ووزارة الدفاع، ووزارة األلوية، وقيادة السودانية المسلحة للقوات العليا القيادة مستوى على العامة القيادة

 وفقًا األخرى، السودان أنحاء وفي دارفور واليات وفي ،العاصمة في للشرطة العليا القيادة مقر الداخلية،
 .السودانية الشرطة قواتو المسلحة القوات في بها المعمول للمعايير

 

 
 

  دارفور في األمنية التريبات تنفيذ مفوضية
. اإلقليمية دارفور سلطة قبل من دارفور في األمنية الترتيبات تنفيذ مفوضية إنشاء على األطراف تتفق  .448

 هذا في الواردة األمنية الترتيبات أحكام تنفيذ تنسيق المفوضية تتولى السلطة، لتلك ًافرعي ًاجهاز بوصفهاو
 .االتفاق

 

 .السابقين المقاتلين دمج برنامج وتراقب وتدير وتنفذ وتخطط لتصمم للدمج فنية لجنة المفوضية تنشئ  .449
 

 فنيين وخبراء األطراف عن وممثلين اليوناميد من النساء، تتضمن التي للدمج الفنية اللجنة عضوية تتشكل  .450
 .األطراف لدى المقبولة الدول أو الدولة من

 

 وممثًال الثالثة، دارفور واليات والة ممثلي لدارفور األمنية الترتيبات تنفيذ مفوضية في العضوية تشمل  .451
 السالح نزع لتنسيق القومي المجلس عن وممثًال السودانية، المسلحة القوات أرآان هيئة رئيس عن

 عملية لتنفيذ الزمين آخرين وأشخاصًا اليوناميد، عن وممثلين الحرآات، وممثلي الدمج، وإعادة والتسريح
 سلطة رئيس مع بالتشاور رئاسي بقرار لدارفور األمنية لترتيباتا تنفيذ مفوضية رئيس تعيين ويتم. الدمج
 .اإلقليمية دارفور

 التي الهيئات من ممثلين لدارفور األمنية الترتيبات تنفيذ مفوضية تنشئها قد فرعية هيئات أية عضوية تشمل  .452
 .لدارفور األمنية الترتيبات تنفيذ مفوضية عضوية منها تتكون

 المفوضية تنشئها قد فرعية هيئة أية وفي لدارفور األمنية الترتيبات تنفيذ مفوضية في النسوي التمثيل يكون  .453
 حول التحاور في  النساء مساهمات من المالئم القدر لضمان آليات بوضع الهيئات هذه وتقوم. منصفًا تمثيًال

 .واألطفال للنساء بالنسبة الخاصة األهمية ذات المسائل
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 الدمج خطة

 للدمج الفنية اللجنة تحدده ما بحسب مراحل على الدمج برنامج رييج  .454
 القوات في دمجهم سيتم الذين السابقات والمقاتالت السابقين المقاتلين عدد تحديد على األطراف اتفقت  .455

 تم الذي الحرآات قوات عدد أساس على المختارة المدنية والخدمات الشرطة وقوات السودانية المسلحة
  .منه التحقق

 تفقت تدقيق عملية لىع السودانية الشرطة وقوات المسلحة القوات في الحرآات قوات دمج عملية تنطوي  .456
 :التالية بالمعايير وتهتدي للدمج، الفنية اللجنة لمراقبة وتخضع األطراف، عليها
i. السودانية؛ الجنسية 

ii. ؛)التقاعد سن إلى وصل قد يكون وأال سنة 18 عن العمر يقل أال( العمر 
iii. للدمج؛ الفنية اللجنة تحدده لما طبًقا والعقلية الطبية اللياقة 
iv. القتالية؛ الخبرة 
v. سابقة؛ جنائية إدانة أي وجود عدم 

vi. المعني؛ الفرد جانب من الطوعية الموافقة 
 

 :يلي ما سبق، ما إلى باإلضافة الضباط، لدمج الموجِّهة المعايير تتضمن  .457
i. عددًا للدمج الفنية اللجنة وتستثني أدنى آحد الثانوية شهادةال عن تقل ال( – األآاديمية المؤهالت 

 ؛)الميدانيين القادة من مقدرًا

ii. القتالية؛ الخبرة 

iii. العمر؛ 

iv. الكفاءة لعدم ُفِصل قد يكون أال. 

 

 .وحدة آل لمتطلبات طبقًا عسكري لتدريب دمجهم يتم الذين السابقون المقاتلون يخضع .458

 للهيكل طبًقا والجنود الصف ضباط عدد إجمالي مع متناسبًا دمجهم على المتفق الضباط عدد يكون أن يجب .459
 .الشرطة وقوات السودانية المسلحة للقوات التنظيمي

 لفترة ،والشرطية العسكرية القوات في األولى للمرة استيعابهم يتم الذين الصف وضباط الضباط يخضع .460
 .المعنية القوات في التدريبية والدورات المناهج على بناًء تدريبية

 :الرتب تحديد عمليَة التاليُة المعاييُر ُتوجِّه .461

i. العمر؛ 

ii. القتالية؛ والخبرة التدريب 
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iii. األآاديمية؛ المؤهالت 

iv. إلى ُيعادون دارفور في النزاع بسبب ُفِصلوا الذين السابقون الشرطة وضباط المسلحة القوات ضباط 
  الالزمة؛ الكفاءة حواجز اجتياز بعد بدفعاتهم يلحقون ذلك وبعد األول، المقام في السابقة رتبهم

v. الطرفان؛ عليها يتفق  بها معمول أخرى معايير أية 

 

 العمر، من عشرة الثامنة فوق هم ممن السابقين للمقاتلين موحدًا تدريبًا توفر أن السودان حكومة على  .462
 .الشرطة قواتو السودانية المسلحة القوات في للدمج والمختارين

 

 العسكرية المؤسسات بعض إصالح

 وزيادة قدراتها، رفع بهدف دارفور في العسكرية المؤسسات وتطوير إصالح بضرورة األطراف تقر  .463
 .عليها المتفق للمعايير وفقًا القانون حكم ولترسيخ مهنيتها، وتعزيز فعاليتها

 
 تحديدها، تم التي العسكرية المؤسسات إلصالح زمينة جداول تتضمن خطة السودان حكومة تقدم  .464

 لحكومة يجوز. تنفيذها لمراقبة دارفور في األمنية الترتيبات تنفيذ لجنة إلى هيكلتها وإعادة وتطويرها
 .العملية هذه لدعم وخارجها السودان داخل من وخبراء تمويًال تطلب أن السودان

 

  األنشطة وتسلسل الزمنية األطر

 :التالية الزمنية لألطر وفقًا المراحل تنفيذ يتم  .465
i. ؛االتفاق هذا توقيع من أيام سبعة بعد التحضيرية المرحلة تستكمل  

ii. يومًا  45 خالل استكمالها ويتم لتحضيراتا استكمال فور االرتباط بفك الخاصة األولى المرحلة تبدأ. 

iii.  يومًا 45 خالل استكمالها ويتم) 1( المرحلة إتمام فور االنتشار بإعادة الخاصة الثانية المرحلة تبدأ. 

iv. استكمالها ويتم) 2( المرحلة إتمام فور األسلحة على المحدودة بالمراقبة الخاصة الثالثة المرحلة تبدأ 
 .يومًا 30 خالل

v. الثالثة المرحلة إتمام فور إدماجهم وإعادة وتسريحهم سالحهم ونزع السابقين المقاتلين دمج يبدأ. 

 ذلك، األمر تطلب إذا الجدول، هذا تعديل األطراف، مع بالتشاور النار، اطالق وقف لجنة لرئيس يجوز  .466
 .آخر سبب ألي أو لوجستية أو أمنية ألسباب
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 أخرى أحكام
 النزاعات تسوية: 75 المادة

 إطالق وقف اتفاقات من أي أو النهائية، األمنية الترتيبات فقرات تفسير عن ينشأ نزاع أو خالف أي ُيحال  .467
 .اآلراء بتوافق قراراتها تصدر التي المشترآة اللجنة إلى النار،

 
  مع وبالتشاور الدوليين األعضاء مع اللجنة رئيس على يتعين توافق، لىإ األطراف وصول تعذر حالة وفي .468

 النار، إطالق وقف على المحافظة مصلحة يخدم نحو أفضل على قراره ُيصدر أن اللجنة، في المراقبين
 . المذآور بالقرار االلتزام األطراف وعلى

 

 

 

 

 التنفيذ وطرائق  الداخلي والتشاور الحوار :السابع الفصل

 دارفور في الداخلي والتشاور الحوار :76 المادة

 سالم عملية في دارفور في المصلحة أصحاب به اضطلع الذي الدور أهمية آامًال إدرآًا األطراف تدرك .469
 .الدوحة

 السودان/دارفور داخل عقدت التي العديدة والمناقشات المشاورات مخرجات أن على األطراف تتفق .470
 بشأن دارفور، في المصلحة ألصحاب الموسع والمؤتمر ،)2(و) 1( الدوحة منتديا ذلك شامًال وخارجه،
 هذا توقيع إلى وأدت المفاوضات أثرت قد عنه المترتبة واألثار للنزاع الجذرية باألسباب المتعلقة القضايا
 .االتفاق

 على والتشجيع السلم تعزيز بغية دارفور، داخل والتشاور الحوار مواصلة ضرورة على األطراف تشدد .471
 .الجراح والتئام المصالحة

 هذا في الواردة لألحكام وفقًا دارفور في الداخلي والتشاور الحوار ُيجرى أن على األطراف تتفق وعليه، .472
 .االتفاق

 
  دارفور في الداخلي والتشاور الحوار اختصاصات

 
 تحقيق على والتشجيع الثقة بناء وتعزيز دارفور، في السلم ترسيخ إلى أساسي بشكل الحوار يسعى  .473

 يهدفو والحوار، الشعبية المشاورات طريق عن عام بشكل والسودان دارفور أهل بين والوحدة المصالحة
 :يلي ما إلى الخصوص وجه على

i. لتنفيذه؛ الدعم وحشد االتفاق هذا ملكية نطاق توسيع 
ii. السالم؛ وبناء الديمقراطية، والممارسات  والقيم المدنية، بالمسؤوليات المتعلقة القضايا معالجة 
iii. األراضي، وملكية المحلية، عاتازالن بتسوية المتعلقة القدم في غلةالمو التقليدية الممارسات ترسيخ 

 إلخ؛...الطبيعية والموارد والماء، الموسمية، الرعوية والتنقالت والمراعي،
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iv. والمجتمعات؛ القبائل بين المنسجم السلمي والتعايش والمصالحة السلم على التشجيع 
v. قدراتها؛ وبناء سلطتها استعادة ذلك في بما األهلية، اإلدارة وضعية تقوية 
vi. والنهوض المدنيين، أسلحة بمراقبة يتعلق فيما اتخذت التي التدابير لكافة الدعم وحشد الوعي رفع 

 ورد المجتمع، في دمجهم وإعادة والالجئين للنازحين اآلمنة والعودة الشباب، وتنمية بالنساء،
 االتفاق؛ هذا في عليه المنصوص النحو على والتعويض، الممتلكات،

vii. مع التصالح على األهالي ومساعدة ،دارفور في ةوالسياسي ةاالجتماعي لألوضاع الحيوية إعادة 
 . المستقبل نحو والمضي القريب، ماضيهم

 دارفور في الداخلي والتشاور الحوار تيسير

 الداخلي والتشاور الحوار هذا بتيسير قطر ودولة اإلفريقي، واالتحاد اليوناميد، تقوم أن على األطراف تتفق  .474
 الزمنية األطر وتحديد والتشاور، الحوار إلجراء واآلليات الطرق إعداد الجهات هذه إلى طلبُي. دارفور في
 العملية مصداقية لتعزيز المناسبة البيئة لتهيئة الالزمة الخطوات باتخاذ األطراف وتتعهد .فيها سيجرى التي

 . دارفور في المصلحة ألصحاب الموسع المؤتمر بها خرج التي والنتيجة
 

 .اآلليات في آامل بشكل األخرى المصالح مجموعات وآافة األطراف ممثلي تمثيل يجري .475
 

 له يكون أن المتوقع ومن والسياسي، االجتماعي التحول تحقيق أجل من وقاطرة استشارية آلية الحوار يعتبر .476
 والمصالحة، السلمي التعايش نحو والجماعية الفردية الذهنية وتغيير االجتماعي، النسيج رأب في فوري أثر

 الممارسات أفضل شكل في تأتي التي والتشاور الحوار عملية مخرجات وتقدم. دارفور أهل مستقبل ورسم
 . الواليات وحكومات اإلقليمية، وردارف سلطةو السودان، حكومة إلى رسميًا المستفادة والدروس

 والتمويل اللوجيستي الدعم

. قدراتها نطاق في الدارفوري، الداخلي والتشاور الحوار وإجراء اآللية لعمل لوجيستيًا دعمًا اليوناميد تقدم  .477
 وإجراء المصلحة أصحاب لكل الكاملة المشارآة لضمان مواتية بيئة تهيئة مسؤولية األطراف على تقع

 المعلومات نشر لضمان االتصاالت استراتيجية وضع في أيضًا ستساعد اليوناميد. بنجاح والتشاور الحوار
 وأيضًا وخارجه، والسودان دارفور داخل واسع نطاق على الفعلية والعملية والتشاور بالحوار الخاصة
 .المالئم النحو على وحفظها توثيقها ضمان

 في الداخلي والتشاور الحوار تمويل في للمساهمة الدوليين والمانحين السودان حكومة إلى الدعوة توجه  .478
 .دارفور في الداخلي والتشاور الحوار لغرض ينشأ خاص إئتمان صندوق في األموال تودع. دارفور

 

  التنفيذ متابعة لجنة :77 المادة

 :يلي بما لتنهض االتفاق هذا في الواردة لألحكام وفقًا التنفيذ متابعة لجنة إنشاء يتم .479
i. االتفاق؛ تنفيذ وتقييم رصد 

ii. االتفاق؛ هذا بموجب المنشأة لألجهزة الفني والدعم التمويل تقديم في المساعدة 
iii. عليه المتفق الزمني للجدول وفقًا االتفاق هذا تنفيذ دعم. 

 التنفيذ متابعة لجنة تشكيل

  :االتفاق هذا تنفيذ بدعم التزام عن أعربوا الذين نالتالي األعضاء من  متابعة لجنة تتألف .480
i. رئيسًا -                                                    قطر لدولة ممثل 
ii. الحكومة من اثنين ممثلين  
iii.  أعضاء -                                           الحرآات من اثنين ممثلين 
iv. عضوًا -                                           اإلفريقي االتحاد عن ممثل 
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v. عضوًا -                                              المتحدة األمم عن ممثل 
vi. عضوًا -                              اليوناميد ورئيس المشترك الخاص الممثل 
vii. عضوًا -                                              السابق المشترك الوسيط 
viii. عضوًا -                                       العربية الدول جامعة عن ممثل 
ix. عضوًا -                                          األوروبي االتحاد عن ممثل 
x. عضوًا -                                  اإلسالمي المؤتمر منظمة عن ممثل  
xi. عضوًا -                                                      آندا عن ممثل 
xii. عضوًا -                                                     فرنسا عن ممثل 
xiii. عضوًا -                                                    اليابان عن ممثل 
xiv. عضوًا -                                   الشعبية الصين جمهورية عن ممثل 
xv. عضوًا -                                            تشاد جمهورية عن ممثل 
xvi. عضوًا -                                            الروسي االتحاد عن ممثل 
xvii. عضوًا -                                            المتحدة المملكة عن ممثل 
xviii. عضوًا -                                 األمريكية المتحدة الواليات عن ممثل 

 

 .رئيسًا بوصفها التنفيذ متابعة للجنة االفتتاحي االجتماع قطر دولة تعقد  .481
 

 التنفيذ متابعة لجنة مهام

 :اآلتية بالمهام التنفيذ متابعة لجنة تنهض .482
i. مستمرة بصفة ومتابعته وتوثيقه االتفاق، هذا تنفيذ رصد. 
ii. وتسهيل االتفاق هذا أحكام بجميع الكامل االلتزام لتعزيز األطراف مع وثيق اتصال على بقاءاإل 

 الغاية؛ هذه لتحقيق جهودها
iii. إنشاء عن فضال عليها، واإلشراف الصراع بعد ما ألنشطة والدعم التقنية المساعدة لتوفير التخطيط 

 توفير الحصر، ال الذآر سبيل على ذلك، في بما االتفاق، هذا في عليها المنصوص األجهزة وتشغيل
 والمستشارين؛ والخبراء الموارد توفير عن فضال ،والتدريب القدرات بناء

iv. تأخيرها في يتسبب  أن يمكن تطور أي إلى األطراف وتنبيه التنفيذ عملية في المحرز التقدم تقييم، 
 الصدد؛ هذا في المناسبة التدابير واقتراح

v. آامل بشكل االتفاق هذا لتنفيذ الالزمين والمادي السياسي الدعم حشد في المساعدة. 
vi. وروحه االتفاق هذا نص مع وتتوافق مالئمة واألطراف التنفيذ متابعة لجنة تراها قد إضافية مهام أية. 

 

 التنفيذ متابعة لجنة اجتماعات

 طارئة اجتماعات اللجنة تعقد. اجتماع آل عقب تقريرًا وتصدر أشهر ثالثة آل التنفيذ متابعة لجنة تجتمع .483
 .طارئ اجتماع عقد اللجنة رئيس إلى يطلب أن األطراف من ألي ويجوز. ضروريًا ذلك ارتأت متى

 .التنفيذ متابعة لجنة تنفذها التي واألنشطة المهام لدعم سكرتارية اليوناميد تنشئ .484
 .    بها الخاصة اإلجرائية القواعد التنفيذ متابعة لجنة تعتمد .485

 النهائية األحكام: 78 المادة

 .االتفاق هذا من يتجزأ ال جزًء الملحق الزمني الجدول يشكل .486
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 الدستور في الوضع ذلك على النص ويتم الدستوري، بالوضع عتتمت الوثيقة، لهذه األطراف اعتماد فور .487

 . القومي
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  للتنفيذ الزمني الجدول
 

 السلطة تقاسم . أ
 

 الطرف)/ الهيئات( الهيئة المقابلة الفقرةالنشاطمسلسل
المسؤولة) األطراف(

 مصادر التكوينالزمني الجدول
 التمويل

 اإلجراءات

 سلطة رئيس للرئيس، نائب( الرئاسة في التعيينات.1
 )للرئيس ومستشارين مساعدين اإلقليمية، دارفور

39- 40 - 
66 

 رئاسي قرار بموجب   يومًا 30+  التوقيع يومالرئاسة

 ووزراء الوزراء( القومي الوزراء مجلس في التعيين.2
 )الدولة

 رئاسي قرار بموجب   يومًا 30+  التوقيع يومالرئاسة 42

 30+  30+  التوقيع يومالرئاسة 62 إلى 59اإلقليمية دارفور سلطة إنشاء.3
 يومًا

 رئاسي قرار بموجب  

 الخدمة لمفوضية التابع الخبراء فريق تكوين.4
 القضائية

 مفوضية رئيس قبل من  يومًا 90+  التوقيع يومالقضائية الخدمة مفوضية46
 القضائية الخدمة

 للخدمة القومية للمفوضية التابع الخبراء فريق تكوين.5
  المدنية

 للخدمة القومية المفوضية 51
  المدنية

 تمثيل يومًا 90+  التوقيع يوم
 جوهري

 دارفور من
 ذلك في بما
 على

 المستوى
 .األعلى

 حكومة
 السودان

 المفوضية رئيس قبل من
 المدنية للخدمة القومية

 الفنية اللجنة تقوم   يومًا 180+  التوقيع يومالسودان حكومة 81 الشمالية دارفور حدود ترسيم استكمال.6
 المشترآة
 الحدود ترسيم بعملية

 التنفيذية السلطة في) الحرآات( الحرآة تمثيل.7
الوالئية

 وحكومات السودان حكومة 82
دارفور واليات

 موازنات  يومًا 90+  التوقيع يوم
 الواليات

 إضافي لبروتوآول وفقًا

 التشريعية الهيئة في) الحرآات( الحرآة تمثيل.8
   الوالئية التشريعية والهيئات القومية

 وحكومات السودان حكومة 82 & 43
 دارفور واليات

 الموازنة  يومًا 90+  التوقيع يوم
 القومية

 وموازنات

 إضافي لبروتوآول وفقًا
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 الواليات
 في المحلية الحكومة في) الحرآات( الحرآة تمثيل.9

)المحليات( دارفور
 وحكومات السودان حكومة 87

دارفور واليات
 حكومة  يومًا 90+  التوقيع يوم

 السودان
 إضافي لبروتوآول وفقًا

 رئاسي قرار بموجب   يومًا 90+  التوقيع يومالسودان حكومة 93 إلى 89العالي بالتعليم يتعلق فيما اإليجابي التمييز.10

 وقوات المسلحة القوات في) الحرآات( الحرآة تمثيل.11
 األخرى النظامية والقوات السودانية الشرطة

 يومًا 40+  التوقيع يومالسودان حكومة 58-57
فأآثر

    

 

 الثورة تقاسم . ب

  اإلجراءات  مصادر
 التمويل

 التكوين الزمني الجدول  الطرف)/ الهيئات( الهيئة
المسؤولة) األطراف(

المقابلة الفقرة النشاط مسلسل

 بعينها مشروعات تحديد
 الدراسات وإجراء

 وتطبيقها االقتصادية

 

 

 حكومة
/ السودان
 سلطة
 دارفور
 اإلقليمية

   يومًا 90+  التوقيع يوم
 فأآثر

 سلطة/ السودان حكومة
 حكومات/ اإلقليمية دارفور
 درافور واليات

98   لتنمية متكاملة مشروعات وتنفيذ اعتماد
 هذا إنتاجية ورفع الرحل وتوطين واستقرار
 المزارعين بين العالقة وتنظيم القطاع،
 واالستقرار األمن يضمن بما والرعاة
 .للجميع والتنمية

12. 

   حكومة
/ السودان
 سلطة
 دارفور
/ اإلقليمية
 حكومات
 واليات
 درافور

 90+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

 سلطة/ السودان حكومة
 حكومات/ اإلقليمية دارفور
 درافور واليات

)أ( 172  الدراسات وإجراء سياسات وضع
 والمحافظة البيئى التدهور لوقف الالزمة
 .الطبيعية الموارد على

13. 

   سلطة
 دارفور
/ اإلقليمية
 حكومات
 واليات
 درافور

   90+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

/ اإلقليمية دارفور سلطة
 درافور واليات حكومات

 )ج( 141  النسوى العنصر لتمكين سياسات وضع
 قدراتها وبناء دارفور فى عاملة آقوة

 .منهن العائدات خاصة اإلنتاجية

14.
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   حكومة
/ السودان
 سلطة
 دارفور
/ اإلقليمية
 حكومات
 واليات

 فورارد

 90+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

 سلطة/ السودان حكومة
 حكومات/ اإلقليمية دارفور
 درافور واليات

116 و 114  من الصادر تشجع سياسات وإنفاذ وضع
 والدولية الوطنية األسواق الى دارفور
 والحكومية التجارية البنوك وتشجع

 أنشطتها توسيع على المتخصصة
 بدارفور

15.

   حكومة
/ السودان
 سلطة
 دارفور
/ اإلقليمية
 حكومات
 واليات
/ درافور
 المانحون

   90+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

 سلطة/ السودان حكومة
 حكومات/ اإلقليمية دارفور
 درافور واليات

117  تطوير إلى تؤدي سياسات وتنفيذ وضع
 حصول وتؤمن التعليمي، النظام

 والتدريب، التعليم على دارفور مواطني
 .النساء وسط األمية على والقضاء

16.

   حكومة
/ السودان
 سلطة
 دارفور
/ اإلقليمية
 حكومات
 واليات
/ درافور
 المانحون

   90+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

 سلطة/ السودان حكومة
 حكومات/ اإلقليمية دارفور
 درافور واليات

118  والتطوير البحوث وتعزيز تشجيع
 مجاالت في التقنية تطوير وبخاصة
 والصناعات الحيوان وتربية الزراعة
 والبيئة والتعدين والحرفية الصغيرة
 الطاقات على الترآيز مع والطاقة
 .المتجددة

17.

 للجمارك توجيهات
 وزارة من السودانية
 واالقتصاد المالية
 الوطنى

    حكومة
 السودان

 30+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

السودان حكومة  ) أ( 126

 

 

 

إعفاء آامل للرسوم الجمرآية ) أ

والرسوم األخرى للمواد المستوردة 

لمشروعات اإلعمار والتنمية في 

18.
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 ) ب( 126  دارفور،

التزام حكومة السودان بمقابلة ) ب

الرسوم الجمرآية والرسوم األخرى 

لواردات مشروعات التنمية القومية 

بدارفور والمشروعات الممولة اتحاديًا 

 .بقروضأو 

       180+  التوقيع يوم
 يومًا

 المجلس/ السودان حكومة
 الوطني

 ) ج( 126  تشجيع قانون في تعديالت إدخال
 أآبر تحفيزية ميزات إلعطاء االستثمار

 للشرآات جاذبية أآثر االستثمار لجعل
.دارفور واليات في والمحلية األجنبية

19.

 بشأن قانون إصدار
 مفوضية إنشاء

 ومراقبة تخصيص
 النقدية اإليرادات
 والمالية

     180+  التوقيع يوم
 يومًا

 المجلس/ السودان حكومة
 الوطني

152  ومراقبة تخصيص مفوضية إنشاء
 .المالية اإليرادات

20. 

     180+  التوقيع يوم
 يومًا

 تخصيص مفوضية
 المالية اإليرادات ومراقبة

152  معايير بتحديد يكلف خبراء فريق تعيين
 القومي الصندوق من التحويالت
.الواليات إلى لإليرادات

21. 

 المجموعة إنشاء
 المحورية التنسيقية
 مهامها وتحديد

 البعثة وسكرتارية
 وتوفير ومقرها
 آل فى عملها معينات

 ودارفور الخرطوم من

  / األطراف
 المانحون

 30+  التوقيع يوم
 يومًا

176 المانحون/ األطراف  لدارفور المشترآة التقييم بعثة إنشاء
 النطالق والتحضير أهدافها وتحديد
 .عملها

22. 
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   المفوضيات
 تم التي

 إنشاؤها
 لتنفيذ
 بعثة أعمال
 التقييم

 المشترآة
 .لدارفور

/ الدولي البنك
/ المتحدة األمم
 البنك

 اإلفريقي
 آل/ للتنمية
 الدول

 والمنظمات
 االقتصادية
 اإلقليمية
  والدولية

 60+  التوقيع يوم
 يومًا

 البنك/ السودان حكومة
 التنمية بنك/ الدولي

 تنمية بنك/ اإلفريقي
/ المتحدة األمم/ درافور
 اإلقليمية دارفور سلطة

177 لدارفور المشترآة التقييم بعثة تدشين 23. 

 السكرتارية تقوم
 النهائي التقرير بإعداد
 التقييم بعثة ألعمال

 ورفعه المشترآة
 التنسيق لمجموعة
 مشتمًال المحورية
 التنمية مشاريع
 الفقر ومحاربة
 االقتصادي واالنتعاش
 على مشتمًال وتكلفتها
 السودان حكومة موافقة
 من جزء بمقابلة
 الكلية التكلفة

  / الدولي البنك
/ المتحدة األمم
 البنك

 اإلفريقي
 للتنمية

 120+  التوقيع يوم
  يومًا

 لتقييم المشترآة البعثة
 دارفور احتياجات

180  لتقييم المشترآة البعثة تقرير إعداد
 دارفور احتياجات

24. 

 التنمية بنك دعوة
 واإلتحاد اإلسالمي،
 وجامعة ، اإلفريقي
 العربية، الدول

 العربية، والصناديق
 األوروبي، واإلتحاد
 المتحدة، والواليات
 العربية والدول

 األخرى واإلسالمية
 الدول وآافة

 المانحون  180  التوقيع يوم
 يومًا

/ المتحدة األمم/ الدولي البنك
 دولة/ اإلفريقي التنمية بنك
 قطر

 
 

176-178  صندوق وإنشاء المانحين، مؤتمر عقد
 والجهة المانحين، متعدد االئتمان
 اإلعمار إعادة لصندوق اإلشرافية
 لدارفور والتنمية

25. 
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 المهتمة والمنظمات
 . األخرى

       60+  التوقيع يوم
يومًا

  األطراف
 

139   إلعادة دارفور صندوق هيكلة إعادة
والتنمية اإلعمار

26. 

       90+  التوقيع يوم
  يومًا

السودان حكومة 142   مئتي( 200.000.000 مبلغ تحويل
 صندوق إلى) أمريكي دوالر مليون
 المبلغ(  دارفور وتنمية اإلعمار إعادة

)القاعدي

27. 

      +  سنة+  التوقيع يوم
 يومًا 60

السودان حكومة  )أ( 142  ثالثمائة( 300.000.000  مبلغ تحويل
 صندوق إلى) أمريكي دوالر مليون
 الدفعة( دارفور وتنمية اإلعمار إعادة
)الثانية

28. 

       سنتين+  التوقيع يوم
 يومًا 60+ 

السودان حكومة  ) ب( 142  ثالثمائة( 300.000.000  مبلغ تحويل
 صندوق إلى) أمريكي دوالر مليون
 الدفعة( دارفور وتنمية اإلعمار إعادة
)الثالثة

29. 

     3+  التوقيع يوم
 يومًا 60+  سنوات

السودان حكومة  ) ج(142  ثالثمائة( 300.000.000  مبلغ تحويل
 صندوق إلى) أمريكي دوالر مليون
 الدفعة( دارفور وتنمية اإلعمار إعادة
)الرابعة

30. 

       4+  التوقيع يوم
 يومًا 60+  سنوات

السودان حكومة  ) د( 142  أربعمائة( 400.000.000  تحويل
 صندوق إلى) أمريكي دوالر مليون
 الدفعة( دارفور وتنمية اإلعمار إعادة

)الخامسة

31. 

         5+  التوقيع يوم
 يومًا 60+  سنوات

السودان حكومة  )ه(142  خمسمائة( 500.000.000  مبلغ تحويل
 صندوق إلى) أمريكي دوالر مليون
 الدفعة( دارفور وتنمية اإلعمار إعادة

)السادسة

32. 

 البنك من قرار
 المرآزي

 األطراف
 بمشارآة
 مختصين

   60+  التوقيع يوم
 يومًا

 المرآزى السودان بنك
 حكومة مع بالتشاور
دارفوروسلطةالسودان

130   بدارفور الصغير التمويل نظام  إنشاء
  األساسي نظامه وإعداد

33. 



 

97 
 

 مجال في
 القروض
 متناهية
 الصغر

اإلقليمية

 التمويل نظام إلى تدفع
 بدارفور الصغير

   حكومة
 السودان

 90+  التوقيع يوم
يومًا

السودان حكومة 134  دوالر مليون أربعين( 40 مبلغ إيداع
)أمريكى

34. 

 التمويل نظام  إلى تدفع
 بدارفور الصغير

   حكومة
 السودان

+  سنة+  التوقيع يوم
 يومًا 90

السودان حكومة 134   دوالر مليون ثالثين( 30 مبلغ إيداع
)أمريكى

35. 

 التمويل نظام  إلى تدفع
 بدارفور الصغير

   حكومة
 السودان

 سنتين+  التوقيع يوم
 يومًا 90+ 

السودان حكومة 134  دوالر مليون ثالثين( 30 مبلغ إيداع
)أمريكى

36. 

     حكومة
 السودان

 120+  التوقيع يوم
 يومًا

/ اإلقليمية دارفور سلطة
 دارفور واليات حكومات

132   نظام  من المستفيذين قدرات رفع
 .الصغير التمويل

37. 

 مع الواليات إلى تدفع
 الشهري الدعم

    السودان حكومة شهرية أقساط 138   وسبعين خمسة( 75 بمبلغ األولى الدفعة
 الخدمات لدعم أمريكى دوالر مليون

)دارفور واليات في االجتماعية

38. 

 مع الواليات إلى تدفع
 الشهري الدعم

    السودان حكومة شهرية أقساط 138   وسبعين خمسة( 75 بمبلغ الثانية الدفعة
) أمريكى دوالر مليون

39. 

 مع الواليات إلى تدفع
 الشهري الدعم

    السودان حكومة شهرية أقساط 138   وسبعين خمسة( 75 بمبلغ الثالثة الدفعة
) أمريكى دوالر مليون

40. 

 إلى معمم خطاب
 بدارفور الزآاة مكاتب
 ديوان مجلس من

 المرآزي الزآاة

      30+  التوقيع يوم
 يومًا

الزآاةديوانمجلس
 المرآزي

150   الزآاة أموال آل بصرف التوجيه
 دارفور داخل دارفور في المتحصلة

41. 

 ديوان مجلس توجيهات
 المرآزي الزآاة

 

     90+  التوقيع يوم
  يومًا

الزآاةديوانمجلس
 المرآزي

151   من يمكن ما أقصى الزآاة ديوان يقدم
 وخاصة الفقيرة لألسر لمشاريع تمويل

 والالجئين النازحين من ائدينعال
بدارفور

42. 

       30+  التوقيع يوم
فاآثر يومًا

 سلطة/ السودان حكومة
 اإلقليمية دارفور

173   إلى توجه ومشروعات سياسات وضع
 . التقليدي المطري القطاع

43. 

 من فريق تشكيل
 االختصاصيين الخبراء

   حكومة
 السودان

سنة+  التوقيع يوم  سلطة/ السودان حكومة
 المانحون/ اإلقليمية دارفور

174  المشاريع من لكل جدوى دراسة إجراء
 ما إحياء بغرض 174 الفقرة في الواردة

44. 
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 الدراسات إلجراء
 الالزمة

 وزارة(
 المالية

 )الفيدرالية

. منها جدواه يثبت

 السودان حكومة تتعاقد
 متخصصة جهات مع

 السودان داخل
 لوضع وخارجه
 إنفاذه وآيفية البرنامج
 الزمنية الفترة خالل

 المحددة

   حكومة
 السودان

 30+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

 سلطة/ السودان حكومة
 المانحون/ اإلقليمية دارفور

   لبناء وشامل متقدم برنامج وتنفيذ وضع
 العامة المالية مجاالت في القدرات

 الشفافية ذلك في بما المالية، والفيدرالية
 . المصروفات إدارة في

45. 

 اإلصالح تمويل
 خطة بموجب المطلوب
 التعليم وزارة تضعها
 العلمى والبحث العالى

 مع بالتعاون(
 في المعنية الجامعات
 )دارفور

   حكومة
 السودان

 30+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

السودان حكومة  )ه( 171  للجامعات شامل هيكلي إصالح إجراء
 التحتية البنى حيث من دارفور في

 النهوض من وتمكينها مؤسساتها وتكملة
 برسالتها

 

46. 

 مرسوم بموجب
 رئاسي

   حكومة
 السودان

 180+  التوقيع يوم
يومًا

 المجلس/ السودان حكومة
 الوطني

196  دارفور أراضي مفوضية إنشاء
 

47. 

 السودان حكومة تعد
 دارفور وسلطة
 وحكومات اإلقليمية
 مشروعات الواليات
 القوانين تعديل

 المجلس ويجيزها
 عليها ويوافق الوطنى،
 السلطة مجلس

 المجالس وتجيزها
 الوالئية التشريعية

     120+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

سلطة/السودانحكومة
 حكومات/ اإلقليمية دارفور
 الهيئات/ دارفور واليات

  التشريعية

182 - 194   الحقوق لتضمين تدريجيًا القوانين تعديل
 وفقًا ستخداماتهااو األرض على

 في والموروثات والتقاليد لألعراف
 العرفية والمسارات األرض، ملكية

 مصادر إلى الوصول وفرص للماشية،
 تسجيل من األهالي وتمكين المياه،

 آأراضيهم عرفيًا لهم المملوآة األراضي
 .الخاصة

48. 

       120+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

/اإلقليميةدارفورسلطة
/ دارفور واليات حكومات
 التشريعية الهيئات

183   بموجب منحت التي األراضي إعادة
 أصحابها وأخل االستثمار قوانين

 إلى بموجبها لهم منحت التي بالشروط
.عليه آانت الذي وضعها

49. 
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 الدمج وإعادة الالجئين/النازحين وعودة التعويضات  - ج

رقم
مسل
 سل

 الفقرةالنشاط
 المقابلة

 الطرف)/ الهيئات( الهيئة
 المسؤولة) األطراف(

 مصادر التكوينالزمني الجدول
 التمويل

 اإلجراءات

 وإعادة الطوعية العودة مفوضية إنشاء .52
 لجنة: لها التابعتين واللجنتين التوطين
 رد ولجنة التوطين، وإعادة الطوعية العودة

 جبر/ التعويضات وصندوق الممتلكات،
.الضرر

 45+  التوقيع يومالقومية التشريعية الهيئة 252
 يومًا

 قانون سن  

 للنازحين الهوية تحديد وثائق إصدار .53
 والالجئين

ادة  46الم
رات  الفق

235 
 237و 

 مفوضية/ السودان حكومة
 السامية المتحدة األمم

 الالجئين لشؤون

 90+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

 حكومة 
 السودان

 مخرجات على بناًء
 تحديد وعملية المسح

 .االحتياجات
 

 لضمان العودة مناطق من األلغام إزالة .54
 مواطنهم إلى والالجئين النازحين وصول
 الخدمات إلى المؤدية والطرق األصلية
 .العامة

 اليوناميد،/ السودان حكومة ) ج( 249
 ذات المنظمات مع بالتعاون
 الصلة

+  التوقيع يوم
  سنة

 حكومة 
/ السودان
 المانحون

 )اليوناميد(

 

 والالجئين للنازحين إحصائية مسوح إجراء .55
 الطوعية للعودة التخطيط بغرض

 سلطة/ السودان حكومة ) أ( 257
 اليوناميد/ اإلقليمية دارفور
 األمم مفوضية بمساعدة

 60+  التوقيع يوم
 يومًا 60+ 

 حكومة  
/ السودان
 المانحون

 
 

 
 

   دارفور سلطة
 اإلقليمية

 

 180+  التوقيع يوم
 فأآثر يومًا

دارفور أراضي مفوضية 197  أراضي استخدامات خارطة خطة إعداد
 ومخرجاتها دارفور

50. 

 
  

   دارفور سلطة
/ اإلقليمية
 حكومات
 واليات
 دارفور

 دارفور سلطة مجلس سنتين+  التوقيع يوم
 التشريعية الهيئات/ اإلقليمية

 دارفور واليات في

197   خارطة وخطة توصيات إجازة
 من لدارفور األراضي استخدامات

 دارفور بواليات التشريعية الهيئات

51. 
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 لشؤون السامية المتحدة
 الالجئين

 مناطق في لالحتياجات شامل تقدير إجراء .56
 قضايا مع للتعامل المحتملة، العودة

 األساسية الخدمات

 الطوعية العودة مفوضية ) ب( 257
 بمساعدة التوطين وإعادة
 المتحدة األمم مفوضية
 الالجئين لشؤون السامية

 إنشاء بمجرد
 العودة مفوضية
 وإعادة الطوعية
 التوطين

 حكومة
/ السودان
 مفوضية
 العودة

 الطوعية
 وإعادة
 التوطين
 بمساعدة
 األمم مفوضية
 المتحدة
 السامية
 لشؤون
 .الالجئين

 حكومة
/ السودان
 المانحون

 

 

 والمصالحة العدالة. د
رقم
مس
لسل

 الفقرةالنشاط
 المقابلة

 الطرف)/ الهيئات( الهيئة
 المسؤولة) األطراف(

 مصادر التكوينالزمني الجدول
 التمويل

 اإلجراءات

 إضافية محاآم بإنشاء العدالة قطاع تقوية.57
 الموارد توفيرو إضافي قضائي آادر ونشر

دارفور في العام اإلدعاء لعمل الالزمة

) أ( 296
 )ج(و

 90+  التوقيع يومالسودان حكومة
 يومًا

 حكومة 
 السودان

 

 الجمهورية رئيس329العام العفو منح.58
 

 30+  التوقيع يوم
 يومًا
 

  رئاسي قرار بموجب 

 سلطة/ السودان حكومة 311 والمصالحة والحقيقة العدالة مفوضية إنشاء.59
 اإلقليمية دارفور

 90+  التوقيع يوم
يومًا

 حكومة 
 السودان

 رئاسي قرار بموجب

 90+  التوقيع يومالسودان حكومة 322لدارفور الخاصة المحكمة إنشاء.60
يومًا

 حكومة 
 السودان

 القضائية الهيئة
 القومية

 بمساعدة السودان حكومة328القانونية المساعدة صندوق إنشاء.61
 المانحين

 90+  التوقيع يوم
 يومًا

 حكومة
 السودان
 بمساعدة
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 المانحين
 في العنف ونبذ للسالم وطني يوم تحديد.62

  دارفور
 30+  التوقيع يومالسودان حكومة 305

 يومًا
 رئاسي قرار بموجب  

 وذات وفعالة ومحايدة، مستقلة، آلية إنشاء.63
 .العامة الخدمات في للتدقيق موارد

 90+  التوقيع يومالسودان حكومة 331
 يومًا

   

 

 النهائية األمنية والترتيبات الدائم النار إطالق وقف.  هـ

 رقم
مسل
 سل

 الفقرةالنشاط
 المقابلة

 الطرف)/ الهيئات( الهيئة
 المسؤولة) األطراف(

 مصادر التكوينالزمني الجدول
 التمويل

 اإلجراءات

 مواقع للوساطة تقدم أن األطراف على .64
 المسلحة المجموعات بكل وقوائم قواتها
 لها التابعة

 إعداد أجل من مطلوب التوقيع يوم قبلاألطراف جميع   381
 الخرائط

 بمواقع الوساطة تزويد األطراف على .65
 األلغام حقول

 ألغراض مطلوب التوقيع يوم قبلاألطراف
 التخطيط

 قيادة مقر في النار إطالق وقف لجنة إنشاء .66
  القوات

 
342 

 قوات قائدالتوقيع يوم قبلاليوناميد
 3 اليوناميد،
 من أعضاء

 طرف، آل
  قطر دولة

/ اليوناميد
 الشرآاء
 الدوليون

 

 ومن األطراف قوات مواقع من التحقق .67
  قواتها حجم

/ النار إطالق وقف لجنة393-394
 اليوناميد

 التوقيع يوم بعد
 المرحلة وقبل
 األولى

 لجنة رئيس يحافظ 
 على النار إطالق وقف
 القوات مواقع سرية
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 7+  التوقيع يوماليوناميد+  الوساطة342مشترآة لجنة إنشاء .68
 أيام

 الممثل
 الخاص
/  المشترك

/ قطر دولة
 عن ممثلون

/ األطراف
 الدول جامعة
/ العربية
 االتحاد
/ اإلفريقي
 الشؤون
 في السياسية
 اليوناميد

/  اليوناميد
 الشرآاء
 الدوليون

 

) / ح( 341األطفال من المجندين سراح إطالق .69
 ) ج( 433

 مع بالتعاون األطراف
 اليونيسيف

 األطفال بتسليم البدء  التوقيع يوم قبل
 إلى المجندين
 اليونيسيف

 5+  التوقيع يوماليوناميد 410 المشترآة اللوجستي التنسيق لجنة إنشاء .70
 أيام

/ اليوناميد
/ األطراف
 المانحون

  المانحون

ى 3395 - 1 من  للمراحل التحضير بدء .71  حت
402  

 7+  التوقيع يوماألطراف
 أيام

  

 الترتيبات لتنفيذ دارفور مفوضية إنشاء .72
 األمنية

 سلطة/ السودان حكومة 448
 اإلقليمية دارفور

 60+  التوقيع يوم
  يومًا

 حكومة األطراف
/ السودان
 سلطة
 دارفور
 اإلقليمية

 

 االنتشار إعادة خطط األطراف تقدم .73
 إلى النار إطالق وقف مراحل بكل الخاصة
  النار إطالق وقف لجنة

 14+  التوقيع يوماألطراف 398
  يومًا

/ اليوناميد
 األطراف

  

 قوات مواقع إلى تشير نهائية خريطة إعداد .74
والمناطقالسيطرةومناطقالحرآات،

 التفاصيل تحديد يتم التحقق بعدالنار إطالق وقف لجنة ) ه( 348
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 إعادة ومناطق السالح ومنزوعة العازلة
 االنتشار

 الخريطة على
 األساسية

 مراقبة أجل من دوريات خطة وضع .75
 العازلة المناطق

 7+  التوقيع يومالنار إطالق وقف لجنة408
  أيام

  

 والمناطق السيطرة، لمناطق طبيعي ترسيم .76
   السالح ومنزوعة العازلة

 مع بالتعاون اليوناميد 391
 األطراف

 37+  التوقيع يوم
  يومًا

  

 المناطق خارج من قواتها األطراف تسحب .77
 إلى العازلة المناطق/السالح منزوعة
 السيطرة مناطق

7+التوقيعيوماألطراف
 يوم إلى  أيام

 يومًا 45+  التوقيع

  

 لنزع السودان شمال مفوضية إنشاء إعادة .78
  الدمج وإعادة والتسريح السالح

 45+  التوقيع يوماألطراف 430
 يومًا

  

 إلى اللوجستية متطلباتها الحرآات تقدم .79
 عبر اللوجستي للتنسيق المشترآة اللجنة

 النار إطالق وقف لجنة/اليوناميد

 10+  التوقيع يوماألطراف409
 أيام

 

  

 للدمج فنية لجنة إنشاء .80
 

 الترتيبات تنفيذ مفوضية 449
 دارفور في األمنية

 60+ التوقيع يوم
 يومًا  10+ 

  

  األطراف/ اليوناميد ) ب( 398األطراف قوات نشر إعادة .81

 على العسكري غير اللوجستي الدعم توزيع .82
 الحرآات

 للتنسيق المشترآة اللجنة ) د(  404
 اللوجستي

 30+  التوقيع يوم
  يومًا

 

 حكومة
/ السودان
 الشرآاء
 الدوليون
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 والتسريح السالح نزع خطط وتقديم صياغة .83
 الترتيبات تنفيذ مفوضية إلى الدمج وإعادة
 دارفور في األمنية

 السالح، نزع مفوضية432 
 الدمج وإعادة والتسريح

  90+  التوقيع يوم
 يومًا

 

  

 90+  التوقيع يومللدمج الفنية اللجنة  449السابقين المقاتلين دمج خطة وتقديم صياغة .84
  يومًا

  

 قرار على بناًء النار إطالق وقف لجنة الحرآات قوات تجمع مناطق اختيار .85
 وقف لجنة رئيس
 النار إطالق

  

 الميليشيات سالح لنزع شاملة خطة تقديم .86
 سالح نزع مواقيت و تدابير تتضمن

 الدمج مرحلة قبل الميليشيات

ى 399  إل
410  

 37+  التوقيع يومالسودان حكومة
 يومًا

  

 األسلحة وتخزين الحرآات قوات تجميع .87
 للتجميع مواقع/مناطق في الثقيلة

 في االنتشار بعداليوناميد 
 التجميع مناطق
 بالتزامن أو مباشرة

 ذلك مع

  

 المسلحة القوات في السابقين المقاتلين دمج .88
 الشرطة وقوات السودانية

442 –  454‐
462 

 حكومة/للدمج الفنية اللجنة
 السودان

 للجدول وفقًا
 الفنية للجنة الزمني
 . للدمج

  

+  التوقيع يومالسودان حكومة 464 -463العسكرية المؤسسات بعض إصالح .89
 يومًا 200

  

 المقاتلين  دمج وإعادة وتسريح سالح نزع .90
 واقتصاديًا اجتماعيًا السابقين

&  72 المادتين
73 

 السالح، نزع مفوضية
 الدمج وإعادة والتسريح

+  التوقيع يوم
 يومًا 220
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 على للسيطرة واستراتيجية خطة وضع .91
 المدنيين أسلحة

 األمم برنامج/ األطراف416
 اليوناميد/ اإلنمائي المتحدة

  الثالثة المرحلة

 

 دارفور في الداخلي والتشاور الحوار . و
 

 رقم
مسل
 سل

 الفقرةالنشاط
 المقابلة

 الطرف)/ الهيئات( الهيئة
 المسؤولة) األطراف(

 اإلجراءات التمويل مصادر التكوينالزمني الجدول

 والتشاور الحوار وطرائق آليات تطوير92
 دارفور في الداخلي

/ اإلفريقي االتحاد/ اليوناميد473
 قطر دولة

 30+  التوقيع يوم
 يومًا

  المانحون

/ اإلفريقي االتحاد/ اليوناميد473دارفور في الداخلي والتشاور الحوار إجراء93
 قطر دولة

 30+  التوقيع يوم
 يومًا 90+ 

  المانحون

 النحو علىالتوقيع يوم قبلقطر دولة/ الوساطة479التنفيذ متابعة لجنة إنشاء94
 المنصوص

 في عليه
 479 الفقرة

  المانحون

 

 




